
   
 
 
 
 

 

  

  لمصطلحات املوحدةلحنو معجم آيل 
 

  )**( عباس الصوري. د

  

  

  استهالل -1
تتبىن هذه الورقة اجتاه التحديث يف جمـال صـناعة   

لكترونية يف لك بانعطاف على تيار املعاجلة اإلاملعجم، وذ
له علـى  يشـغ تأصالً ل معدإعداد معجم عريب متخصص 

يـة  اللغـات احل  على غرار ما هو موجود يف ،نترنتاإل
األخرى، إذ جند إىل جانب املعاجم الورقيـة الـيت هلـا    

اليت ميكن تصفحها  لكترونيةاإلوظائفها املعروفة، املعاجم 
أو من خالل آلة صغرية ميكـن نقلـها    ،على احلاسوب

  .وتصفحها مىت دعت احلاجة إىل ذلك
  :وتنطلق من مالحظتني

أن توفري املصطلح العريب يعد شرطاً لتنميـة  : أوهلا
إن مصـطلحات العلـوم   "فالعرب يقولون . ية سليمةلغو

فاالهتمام بضبط املصطلح هو اهتمام بضـبط   ؛"مفاتيحها
املفاهيم، واملفاهيم هي مفاتيح الدخول إىل عصر التنميـة  
العلمية واالقتصادية وحماورة النهضة التكنولوجية اليت جيد 

  .العامل العريب نفسه يف عمق دوامتها
بـني   ،املعجمي واملصـطلحي أن التواصل : ثانيهاً
جيب أن يستجيب للتطور الذي حصل يف  ،مراكز البحث

وبالتايل خضـوع النشـاط    ،جمال وسائل اإلعالم احلديثة
املعجمي واملصطلحي للتنظيم اآليل الذي يكفل له هـذه  
القفزة النوعية املطلوبة للتفاعل مع املعارف العلمية احلديثة 

  .بأيسر السبل وأسهلها

    :تمنطلقا -2

حاول العرب منذ بداية النهضة االنفتاح على العلوم 
احلديثة واالستفادة مما تستخدمه من مناهج ومقاربـات  
لتنمية لغتهم، ولقد كان للرعيل األول من علماء اللغـة  
النهضويني الفضل يف إرساء اللبنـات األوىل يف إدخـال   

تتطلبها املواكبة ملطالـب العصـر،    التحديث اليتمناهج 
مثل جممع اللغـة   ،جهم سارت جمامع اللغة العربيةوعلى 

وامع  ،)1932(وجممع القاهرة  ،)1919(العربية بدمشق 
، ...وغريها من اامع املستحدثة ،)1947(العراقي العلمي 

إىل بذل جهود كبرية يف تعريـب   هذه اامعفقد سعت 
ية العلوم العصرية واحملافظة على لغة عربية سليمة جتد مقبول

وهو األمر الذي جعل اإلدارة العامة  ،يف كل الدول العربية
 ،منذ العقد الرابع يف القرن املاضي ،للثقافة باجلامعة العربية

تدعو خمتلف الدول العربية إىل جتميع جهودها من خالل 
احتاد شامل لكل اامع اللغوية والعلمية العربية، فكانـت  

. 1971طه حسني سنة زل املرحوم ـوالدة هذا االحتاد مبن
تنسيق جهودهـا  (وبه أقرت أهدافه اليت يأيت على رأسها

يف األمور املتصلة باللغة العربية وتراثها اللغـوي  ) اامع(
والعلمي، والعمل على توحيد املصطلحات العلمية والفنية 

  . )**( )واحلضارية ونشرها

جهداً يف خدمة  خردمل توالواقع أن اامع العربية 
ة العربية والعمل على إجياد املصطلح العلمي الـدقيق  اللغ

  .مدير مكتب تنسيق التعريب بالرباط )*(

  .بدون تاريخ ،جممع القاهرة  منشوراتمن . احتاد اامع اللغوية العلمية العربية يف مخس عشرة سنة  )**(
 



   
 
 
 
 

 

الذي تتطلبه عملية النهوض بالترمجة وتعريـب مراحـل   
التعليم املختلفة وإدخال اللغـة العربيـة إىل املؤسسـات    

مـن   فأصدرت عدداً... االجتماعية واالقتصادية وغريها
 ،االتيف كل ا وقوائم املصطلحاتاملعاجم املتخصصة 

لدراسة خمتلف الصعوبات اليت ـم مشـاكل   وتناولت با
التوليد يف املصطلح العلمي ومسـائل تقيـيس املفـاهيم    

ومن يراجع الوثيقة اهلامة اليت أصدرها جممـع  ...واأللفاظ
إىل  1934مـن  (اللغة العربية بالقاهرة يف عيده اخلمسيين 

من خالل القرارات العلمية الغزيرة الـيت   ،سيجد) 1984
نوعية املشاكل اليت حاول أن يبث فيهـا   ،رصدا الوثيقة

امع على مدى مخسني سنة، وحنن اآلن حنتفـل مبـرور   
عشرين سنة على هذه الوثيقة وما يزال يف القوس مـرتع  

ومع ذلك، فإن هذه القرارات ميكن أن تشكل . كما يقال
عناصـر أوليـة   "ما الحظ بعض البـاحثني  ك ،عناصرها

عبـد  "(املصـطلح  لـم ملشروع نظرية عربية حديثة يف ع
  ). 1984 اللطيف عبيد

وقد أضيفت إىل جهود اامع واجلامعات واملراكز 
املتخصصة يف جمال تنمية اللغة العربية وحتديثها اجلهـود  

كاملنظمات العربية اليت  ،اليت بذلتها اهليئات القومية العربية
كاملنظمة العربيـة للعلـوم    ،تعمل يف إطار اجلامعة العربية

. إخل ..للتنمية الزراعية والتعدين ،واملنظمة العربية ،ةاإلداري
فقد اهتمت كل واحدة منها باملصطلحات  املتصلة مبجال 
ختصصها، أما املنظمة العربية للتربية والثقافـة والعلـوم   

مكتـب   ،فقد حاولت عرب جهازها املتخصص) ألكسو(
أن تتبع أعمـال اـامع واجلامعـات     ،تنسيق التعريب

وجتميع ما يصدر عنها مـن قـوائم    ،املتخصصةواهليئات 
وتقوم بتوثيقها وتنميطها وإعدادها للنظر فيها  ،مصطلحية

عـرب عشـرة   وقد مت ذلك  ،واالتفاق على املناسب منها

. ختلف العواصم العربيةمباملنظمة مؤمترات للتعريب عقدا 
حلد اآلن فوصل ما أصدرته من معاجم مصطلحية موحدة 

ني معجماً يف خمتلف العلـوم الرياضـية   ما ينيف عن أربع
واالقتصادية والفيزيـاء والطـب والعلـوم اإلنسـانية     

فتجمعت هلا ذخرية هائلـة مـن   ... واالقتصادية وغريها
املصطلحات املوحدة، الشك أن هلا أمهية مـن الناحيـة   
الكمية، لكن األهم من ذلك أن تؤدي وظيفتها املنتظـرة  

فما هي اإلجراءات الكفيلـة   .يف عملية تنمية اللغة العربية
 عاتيـة ال باستثمارها وتروجيها يف سوق لغوية أضـحت  

بقيمة اللغة العربية، وإمنا يكون احلسم  فيها اإلشادةيكفي 
 للـدفاع عـن  فيها ملن ميتلك األدوات العلمية الضرورية 

احلقوق اللغوية املشروعة؟ وهذا يقتضي منا احلديث عـن  
املنهجية : مها: م املصطلحمن أساسيات عل إجرائني يعدان

واملنهجان  .التناول واالستخدام ومنهج ،التوثيقاحلديثة يف 
معاً ال ميكن تصورمها خارج التنظيم اآليل وما حققه مـن  

  .نقلة يف البحث املصطلحي

  أمهية املعلوميات -3

بذل الباحثون العرب جهوداً مضنية لترويض اللغـة  
واملتميزة مبعجمها اللغـوي  العربية الغنية حبموالا الثقافية 

للتعبري عـن   ،ملواكبة احلياة العلمية احلديثة وترقيتها اهلائل
والتفاعل مع ما يسم العصر مـن   ،كل مرافق احلياة العامة

ظواهر التغيري السريعة وما يصحبها من تدفق املعلومـات  
اجلامح الذي أدى إىل توليد مفاهيم جديدة تتطلب إجيـاد  

مارها وتنظيم تأمني تبادهلا والتواصل مفاتيح لفكها واستث
مع معطياا املتراكمة عرب احلدود اللسانية، من هنا كانت 
أمهية اللجوء إىل علم وليد تستطيع من خالله لغة الضـاد  
إحداث النقلة النوعية الضرورية وطي املراحـل بسـرعة   

ونعـىن بـه علـم    . لتحقيق هذه املواكبة املطلوبة بإحلاح



   
 
 
 
 

 

سار أخرياً يف اجتاه معاجلـة املعـارف    املعلوميات الذي
اإلنسانية مستعيناً يف ذلك باملكتسبات اليت حققها تطـور  
الذكاء االصطناعي الذي دعم اجلهود اللسانية، من خالل 
تطويره لقواعد املعطيات العالئقية وتشـغيلها يف إطـار   
الشبكات الداللية، حبيث أمكن إقامة حوار بني اإلنسـان  

وبفضل . ترب أكثر فأكثر من اللغة الطبيعيةبلغة تق ،واآللة
وتطوير الـنظم  ) Multimedia(ظهور الوسائط املتعددة 

يف  ،مت إدراج الوسائل السمعية البصرية ،املعلوماتية املعقدة
بعد أن ازدادت سرعة  ،عملية تطوير احلواسيب خصوصاً

استجابتها للمساءلة واالسترجاع، وأصبحت هلـا قـدرة   
ة املادة اللغوية، حبيث ميكن خزن كميات فائقة على معاجل

. الحصر هلا من البيانات واستخدامها بيسر عند احلاجـة 
ولعل من أمهها يف وضعنا العريب احلايل هو كيفية التعامل 
مع تقنية احلاسوب يف حتديث اللغة العربيـة يف اـالني   

مصطلحات العلوم "املعجمي واملصطلحي، على اعتبار أن 
يقول العرب، فاالهتمام بضبط املصـطلح   كما" مفاتيحها

هو اهتمام بضبط املفاهيم، واملفاهيم هي مفاتيح الدخول 
إىل عصر التنمية العلمية واالقتصادية وحمـاورة النهضـة   

  .اليت جيد العامل العريب نفسه يف عمق دوامتها)التكنولوجية(

  :للمعجم املعلوميات والتنظيم اآليل -4

ددان البحث يف جمـال  هناك مفهومان أساسيان حي
التنظيم اآليل للمصطلحات، مفهوم هندسة اللغـة مبعـىن   
تناول أنشطتها يف جمايل الفهم واإلنتاج اللغـوي وإجيـاد   
أدوات متكن من املعاجلة اآللية هلا، ومفهوم علم املصطلح 

... الذي يعاجل قضايا املصطلح من منظور علمـي دقيـق  
يب بالنقص علـى  وكثرياً ما يوسم البحث املصطلحي العر

رغم  ،مستوى التنظري واالنصراف أكثر للتراكم املعجمي
، وأن النشاط املصطلحي غري واضح (*)حمدودية اإلبداع فيه

أو احلـد مـن    ،سواء على مستوى التقيـيس  ،املنهجية
الترادف واالشتراك اللفظي والنظرة القطريـة يف اختيـار   

 رعلـى تطـوي  املصطلحات والتمسك ا مما ال يسـاعد  
  .التواصل العلمي بني مراكز البحث يف األقطار العربية

من أجل ذلك دعت احلاجة إىل إدخال الوسـائل  
وقد (التقنية احلديثة ملعاجلة القضايا املعجمية واملصطلحية، 

اتضح بعد التعامل مع تقنية احلاسوب ملعاجلـة إشـكالية   
أن استخدامه اآليل طـوى عقـوداً مـن     ،احلرف العريب
ل احللول العملية وغري العملية اليت اقترحـت  اخلالف حو

وعنـدما حاولـت    )الدخال احلرف العريب إىل الطباعة
ريب احلاسوب يف الصـناعة  اهليئات العربية املتخصصة جت

: املعجمية واملصطلحية برزت عدة صعوبات، على رأسها
  . وما تتطلبه عملية االسترجاع ووسائله مسألة التخزين: أوالً

أي أن عملية ختزين عدد هائل : التداول مسألة: ثانيا
ـ   من املعاجم وقوائم املصـطلحات ال ين رواجهـا،  ؤم

فاملطلوب إذن اللجوء إىل إجراء آيل يساعد على وصوهلا 
بأيســر الســبل إىل التــداول يف األوســاط التعليميــة 

  ....واألكادميية

  :توثيق املصطلحات -5

ا مـا  منه: يتناول التوثيق املصطلحي عدة جماالت
وضعها، ومنها  يتعلق بضبط مصادر املصطلحات وطرائقِ

كذلك مجع البيانات الـيت تشـكل قواعـد التخـزين     
وقد الحظ املعجميون أن هناك مشـاكل  . واالسترجاع

على مستوى التوثيق العلمي، والسبب يعود يف نظرهم إىل 
غياب نظرية مصطلحية كفيلة باحلد من هذه املشاكل اليت 

املنابر العلمية يف التعامل مع املصطلحات  برزت بفعل تعدد
املستحدثة، وقد بذلت عدة اجتهادات من خالل اـامع  

  .ويشترك جلها يف نفس السمات اخلاصة باجلانب الكمي. ة إىل اآلن سوى يضع مئات من املعاجم العربية اليت تعىن باملصطلحاتاإلنتاج املعجمي منذ بداية النهض يتجاوزمل  (*)
 



   
 
 
 
 

 

واهليئات القومية، وقدمت عدة اقتراحات علمية حـول  
معايري انتقاء املصطلحات وومنهجية قارة للتقيـيس  عِض :

تقييس املفاهيم حبيث يكون عليها إمجاع يف كل املنـابر،  
  .لرفع اإلام الذي حيدثه التعدد يف التسمية ظاأللفا وتقييس

ويف هذا اإلطار إرتأى مكتب تنسيق التعريـب أن  
 ،وفق التقنيات املعلوماتيـة  التوثيق مؤسسةً تكون عمليةُ

وذلك بإنشاء بنك للمصطلحات يكـون أداة للتعـاون   
عن طريق وضع القواعد البيانية الـيت   ،املصطلحي العريب

ومواكبـة ذلـك    ،املصطلح العريبتتطلبها عملية توحيد 
اليت جيب أن  ،العربية لإلعالم املصطلحي بتأسيس الشبكة

تكون مبنية على التجارب العلمية السابقة الـيت جنـدها   
  :(*)مثالً .هلذه املراكز أعمالضمن ما ينشر من 

ــطلحي    - ــالم املص ــدويل لإلع ــز ال املرك
)INFOTERM:( ة على تأسيسه بفيينا سن ساعدت اليونسكو

من أجل مجع املصطلحات وتقييسها وإعداد معايري  1971
دولية لوضعها، وكذلك دعم اجلهود إلنشاء شبكة دولية 

إخل، وهلذا ...،تربط بني مراكز التوثيق واإلعالم املصطلحي
 1988املركز جملة خاصة باألخبار املصطلحية نشرت سنة 

  ).21بالعدد (ملفاً عن األنشطة املصطلحية بالوطن العريب 

) : TERMNET(الشبكة الدولية للمصطلحات  -
لتشجيع التعاون الـدويل يف   1979أسستها اليونسكو عام 

حقل املصطلحات وتطـوير سـوقها وتـرويج األدوات    
الضرورية للمعلومات وإدارة املعارف، خصوصاً ما يتعلق 

  ...منها باجلانب القانوين يف شروط احليازة والنشر

املؤسسة العتيقة فرعاً  أنشأت هذه) iso(مؤسسة  -
خصصته لقضايا املصـطلح  ) TC iso/ 37( 2001هلا سنة 

ويعد فرع إيزو مرجعاً هاماً يف . واملصادر اللغوية األخرى
  .إخل... عملية املواصفات املعتمدة يف وضع املصطلح

ويف العامل العريب هناك عدة جتارب ترمست خطـى  
سـنة  " املعريب" مثل جتربة ،املراكز الدولية السابقة الذكر

وجتربة املركـز الـوطين    ،مبعهد التعريب بالرباط 1978
  .1983" باسم" السعودي للمصطلحات 

) األلكسو(أما مكتب تنسيق التعريب التابع ملنظمة 
فقد بىن جتربته يف توثيق املصـطلحات املوحـدة علـى    

التوصيات الصادرة عن مـؤمترات التعريـب،    :أساسني
ا اـامع حـول إدخـال    وكذلك الندوات اليت عقد

ال املصطلحيالثاين  واألساسِ .التطبيقات احلاسوبية يف ا
ز عريب شامل للغـة  ـمتابعة املنظمة من أجل وضع مكن

فعلى هذين األساسني أقـيم مشـروع   . العربية وثقافتها
مكتب تنسيق التعريب اخلاص ببنك املصطلحات املوحدة 

  .واملعجم اآليل هلذه املصطلحات

  : نك املصطلحات ب -6

حياول املكتب من خالل هذا املشروع مواكبـة  
التقنيات احلديثة يف عملية ختزين املصطلحات وتوثيقهـا  

وقد عمل  .وتيسري احلصول عليها بأسهل الطرق وأقصرها
يف ذلك على االنسجام مع توصيات مؤمترات التعريـب  

رب وما توصلت إليه خمتلف اامع ع -كما أسلفنا-املتتالية 
وعـن طريـق    .الدراسات والقرارات اليت متخضت عنها

إرساء الشبكة اإلعالمية أمكن معاجلة مفهـوم التوحيـد   
مبعناه الفعلي الذي جيعل الباحث على إطالع دائم وميسر 

دون أن تسـتغرق عمليـة    ،باملصطلحات اجلديدة املوثقة
ويتوخى املكتب أساسا مـن   .النشر والتوزيع وقتا طويال

كله تكوين نـواة إلنشـاء شـبكة عربيـة     خالل ذلك 
على غرار الشبكات الدولية  ،(ARABTERM) مصطلحية

  .املشار إليها سابقا

  .املكتباإلفادات املتعلقة بالتنظيم التقين ملشروع معجم املصطلحات اآليل استمدت من الوثائق اليت أجنزها فريق البحث اخلاص ذا املشروع يف  (*)
 



   
 
 
 
 

 

  : ولتحقيق هذه األهداف سار املكتب على النهج التايل  

ختزين الذخرية املصطلحية اليت يتوفر عليها : أوالً  -
وهـي تتكـون يف مرحلـة أوىل مـن مجيـع       ،املكتب

دة اليت أجازا مؤمترات التعريب الـيت  املصطلحات املوح
عقدا املنظمة، ويف مرحلة موالية توثيق كل املصطلحات 
اليت جتمعت من خالل القوائم املصطلحية املتعددة اليت قام 

 ،املكتب بنشرها على صفحات جملـة اللسـان العـريب   
وكذلك ما أجازته جمامع اهليئـات   اللغة العربية وخمتلف

عد مبئات اآلالف مـن املصـطلحات   وهي ت. املتخصصة
فاملنهجية اليت اتبعهـا  . املستجدة باستمرار ودون توقف

املكتب يف عملية التوثيق حاول أن تكون شاملة ومهيكلة، 
ويف نفس الوقت مرنة ومنفتحة علـى حركيـة صـناعة    

  ..املصطلح

أما عملية التوثيق يف حد ذاا فقد التزم فيها بقواعد 
دة املصطلحية ختضع أوال للتحليل قبـل  فاملا: بيانية حمددة

إدراجها وفق معايري تتحكم يف نتائج البحـث حسـب   
    :(*)الشكل التايل

  املنت اللغوي ←
  نوعية التصنيف ←

  املعاجلة ←    املادة املصطلحية     
  ترتيب الوحدات ←
  معاجلة الوحدة املصطلحية ←

  :وتتم املعاجلة بناء على البيانات التالية 

   .الرقم التسلسلي  -: توثيق بيان ال

 .املرجع -

 .طريقة الوضع وتارخيه -

  

  : الدخلة : بيانات لغوية  -ثانيا

  .معلومات حنوية وصرفية -
  .تفكيك املصطلح -
  .اجلذر، السوابق، اللواحق -
  .املرادفات -
  .درجة التوحيد -
  .املقابالت باإلجنليزية والفرنسية -
  .التعريفات -

  فهومي للمصطلحبيانات حتدد احملتوى امل :ثالثا 

تكوين املفاهيم واحلقـول  تنصب على العالقات يف 
  :وهي  ،الداللية

  .العالقات اهلرمية كعالقة اجلنس والتبعيض -

عالقات ترابطية كعالقة التضـاد وعالقـة    -
 .إخل...التعميم والتخصيص واجلزء والكل

وعلى هذه القواعد أقيم نظام البحث واملسـاءلة يف  
  : عينة السترجاع البيانات مثلطرق م حسب استخدام البنك

   .البحث بالكلمة املفردة -

  .البحث عن طريق املوضوع أو جمال التطبيق -

ــل  - ــث بالعوام ــة  : البح ــي مخس وه
التجاور واملعية واحلذف والنفـي  :(عوامل

  .)واالجتياز

خطط املكتب إلرساء شبكة  ،ولتفعيل جهاز البنك
سهولة إعالمية متكن من الوصول إىل املعلومات املخزنة و

احلصول عليها، وهذا ال ميكن حتقيقه إال بواسطة الـربط  
والتواصل مع الشبكات األخرى املتوفرة يف العامل العـريب  

  .والشبكات الدولية املتخصصة يف اال املصطلحي
 .الشكل مستوحى من خطاطة وردت بالتقرير  الذي أعدته جلنة البحث (*)



   
 
 
 
 

 

  حنو معجم آيل للمصطلحات املوحدة  -7

والسيما التقرير الذي  ،وثائق املكتب رجعنا إىلإذا 
والـيت  " مشروع املعجم اآليل الشامل" أعدته جلنة إعداد

 :اآليتستجد التعريـف   ،انكبت على إجنازه هذه اللجنة
...  هو معجم مبين وفق ضوابط الصناعة املعجمية احلديثة"

يوفر املادة العربية من مفردات هلا عالقة باملصطلح العلمي 
  "...وألفاظ احلضارة

فهو معجم آيل غري ورقي، تسمح آليته بإمكانـات  
وبإمكانـات   ،وبإمكان اإلغناء املستمر ،لتخزين الكبريةا

البحث املتنوعة انطالقا من اللفظ أو املصطلح أو من اال 
... العلمي أو املوضوعي وباللغة اليت خيتارهـا املسـتعمل  

  .وباملعاجلة النحوية والصرفية والداللية

وللتمييز بني املعجم اآليل أو اإللكتروين وبني بنك 
قدمت الدراسة هذه البيانات حول املعجم  ،املصطلحات

اآليل باعتباره نتاج تطبيق املعلوميات يف جمـال الصـناعة   
كما أنه سجل من املفردات اللغويـة املرفوقـة    ،املعجمية

ها وأصـلِ  ،كيفيـة النطـق ـا   : مثل  ،مبعلومات عنها
حمفوظ  والسجلُ. وعالقاا بغريها ،ومعانيها ،واستعماالا
ويقوم جهاز  ،يف ذاكرة ذات سعة ختزين كبريةبنظام معني 

. ها وفق برنامج حمدد سلفاآيل بإدارة هذه املعطيات وتدبريِ
ومن خصائصه أن ين كِّم ولوجه واستعماله وتعديلـه  ِمن
ويتميز هـذا املعجـم بسـهولة    .. باحلذف أو اإلضافة

  ...(*)االستعمال والسرعة يف البحث واالسترجاع

اآليل ببنك املصطلحات، جنـد   وعند مقارنة املعجم
  خيتلف يف أنه ال يتضمن  -كما أسلفنا –أن املعجم  اآليل 

إال املخزون املنظم من املعطيات املصـطلحية مبجـاالت   
علمية حمددة وفـق الـربامج املعمـول ـا يف  بنـوك      

من حيـث   ،اآليل املصطلحات، لكنه متمم لعمل املعجم 
الشبكات  عرب  كتروين اإلل للنشر  عد منطلقا يأن وجوده 

اإلعالمية، ويساعد على الربط بني املوقع الذي ينظم من 
خالله حمتويات البنك واملؤسسـات العلميـة للتواصـل    

  ).وغريها مع اامع(املصطلحي 

  :مصادر املعجم اآليل  7-1

  :التركيز يف مرحلة أوىل على  

مصطلحات املعاجم املوحدة الصـادرة عـن    -
  .مكتب تنسيق التعريب

القوائم املصطلحية الصادرة عـن اجلهـات    -
  .املتعاونة مع املكتب

املصطلحات اليت أجازا خمتلف اامع اللغوية  -
  .يف العامل العريب

  : أهدافه  7-2

تقريب اللغة العربية من املستعمل بالوسائل  -
  .التقانية احلديثة

  .توفري املادة اللغوية الضرورية يف عملية التعريب -

حلضارة املوحدة بني املستعملني يف إشاعة ألفاظ ا -
  .الوطن العريب

 .العربية لغة تواصل وتعليم وحبث علمي اللغة جعل -

  

  

... دراسة مناذج متعددة أعطت نتائج إجيابية يف وضع معاجم آلية باللغات اإلجنليزية والفرنسية وغريهابوبالنسبة للربامج املطبقة ذا املعجم فقد أتت بعد أن قام فريق البحث باملكتب *
  ...الذي يتوفر على قواعد ومعطيات مصطلحية ويعترب أداة لدعم الترمجة، وقد وصل إىل حد معاجلة املسكوكات اللغوية والعبارات املخرتلة « AUTOLEX » رنامجببعد تطويرها مثل 

  .احلاسوبوهو برنامج للتدبري املصطلحي متعدد اللغات،  ويف إمكان الباحث رؤية اجلذاذات مقرونة بصورها على شاشة  LEXITERMبرنامج  -
  ...وهو منظم على أساس إعداد جذاذات ترابطية للترادف والتضاد وغريها من العالقات NEOLOGبرنامج  -
 ...القدرة على اإلجياز غري النصوص يف احلقول الداللية واملعجمية إخلله  ، وهذا برنامج عام يتضمن قواعد مفتوحة على معاجلة النصوص دالليا وحنويا كما LEXICALISTبرنامج  -



   
 
 
 
 

 

  :اجلذاذة املعتمدة يف املعجم اآليل  7-3

وقع االنطالق من اجلذاذة املعمول ـا يف بنـك   
وذلك بإمتامها وإغنائها لتسـتوعب كـل    ،املصطلحات

ـ  املعلومات اليت حيتاج إليها املسـتع   نمل العـريب، وميك
  : تلخيصها على الشكل التايل

  الفرنسي -اإلجنليزي  -املصطلح العريب   -

 اال العلمي الفرعي:  اال العلمي العام  -

  ...فعل / صفة / اسم : البيانات اللغوية  -

  اللواحق/ السوابق : اجلذر  -
  مولد/ معرب : وضعه  -

  )تراثي(أصيل / حديث: درجته  -

  درجة توحيده -

  هتعريفات -

والذي ير إدراج كل هـذه املعلومـات عـن    س
من سـعة   ،اليت يوفرها املعجم اآليل اإلمكانات ،املصطلح
  ... والقدرة على التنظيم والبحث واالسترجاع ،التخزين

وإذا أضيف إىل هذه اإلمكانات كلها السرعة الفائقـة يف  
فإن املعجم سيوفر للمستعمل كل ما يطلبه  ،تلبية الطلبات

  .ومات عن املصطلح اليت حيتاج إليها يف أحباثهمن معل

   : خامتة 

مشروع املعجم اآليل للمصطلحات املوحدة يندرج 
 كـلُّ من خالهلـا  ضمن هذه التجارب الرائدة اليت تبذل 

وسائل التقانية اليت أمكـن   وتوظف كلُّ ،اجلهود املمكنة
ترويضها يف اال املعجمي جلعل اللغة العربية تـدخل إىل  

ومواكبـة   نا فاعلةَل لغتظولت ،اثة من أبواا الواسعةاحلد
. ملتطلبات العصر الذي يعيش أبناء األمة العربية يف صميمه

وهذا ليس جمرد طموح ينتاب املشتغلني يف جمـال تنميـة   
احلياة الثقافية  متليها ظروف وإمنا هي ضرورةٌ ،اللغة العربية
من مفرداـا   واليت أصبح احلاسوب جزءا ،البالغة التعقيد
  .األساسية

    

    
 

  



 

 

 

 

  عناصره وإشكالياته :التعريف املصطلحي
  
  

  )*(محيداعبد العزيز  .أ  

  
يقع املصطلح من حيث هو مفهوم، متجاذبا بني أطراف ثالثة، هي اليت تتحكم يف صياغة مفهومه 

   :وحتديده، وهذه األطراف هي
ملصطلح والتعريف واال الذي ميثل السياق العلمي الذي حيقق فيه ا) لفظ املصطلح(العالمة 
  .العلمي إمثاره

والتعريف، باعتباره طرفاً من هذه األطراف، يقوم . وكلها عناصر، عند التأمل، ذات طبيعة لسانية
على جمموعة من العناصر واخلصائص ذات الطبيعة اللسانية اليت تعترب مبثابة الضوابط له، كالبساطة، 

  …بينه وبني املصطلح، والوضوح، واملعىن احلقيقي، والتناسب الداليل زواإلجيا
وترمي هذه الورقة إىل إبراز عناصر التعريف، والوقوف عند خصائصه، وبيان إشكالياته، وكيف 

  .يتكامل مع األطراف األخرى قصد حتقيق تواصل جيد
 

  :مفهوم التعريف -1
 اإلعالم والبيان معىن إىل اللغة يف "التعريف" لفظ يستند

 املعىن االصطالحي تأسس املعىن هذا وعلى ،)1(واإليضاح

احلد اإلشعار باحلقيقة اليت  من رضالغ" أن ذلك اللفظ، هلذا
، )2("عداه  عما متيزه الذايت وبه ا قيام املسؤول عن حده،

لبيان  وسيلة العتباره هو أصالً إمنا فود التعريفوج
اعلم أم إذا أرادوا " بعض، من املفاهيم ومتييز بعضها

ذاتياً، حدوه  غريه متييزاً من هييزومت شيء حقيقة على الداللة
  .)3(هلم الغرض املطلوب حبد حيصل 

ف الواقع يف لفظة التعريف وما لخالوجتاوزاً ل
ن األلفاظ الدائرة يف الدائرة املفهومية م يرادفه أو خيالفُه

: ومعناه اجلامع املانع، اللفظ هو احلد" نقدم أن نفسها،

ما ليس  ومينع وحيصره، على جنسه، الذي جيمع احملدود
 "عنه أن خيرج منه هو وما فيه، منه أن يدخل

)4( ،
 يزيد ال للمعرف حقيقي فالتعريف ذا املعىن معادل داليل

إن  " :ما أكده ابن فارس بقوله وهو عنه شيئاً، وال ينقص
  )5( ." له ما هو ومل ينقصه احملدود مل يزد ما النظار عند احلد

مكونني أساسيني، من ) أواحلد(التعريف  ويتكون
أن يؤتى باجلنس  وطريقة احلدود " والفصول، اجلنس: مها

  .ن به مجيع الفصولالقريب، مث يقر
فاجلنس يدل على جوهر احملدود داللة عامة، 
والقريب منه أدل على حقيقة احملدود، ألنه يتضمن ما 

  .فوقه من الذاتيات العامة

  .فاس -بن عبد اهللا جامعة سيدي حممد -ظهر املهراز –كلية اآلداب )*(



 

 

، )6(" خاصة داللة احملدود يدل على جوهر والفصل
وهذا هو اجلنس،  بأا اللفظة، ةملالك فتعري ذلك، ومثال

وهو عام يشمل املهمل منها واملستعمل، أما الفصل وهو 
ألن " الدالة على معىن"، فقولنا )7(ما حيترز به عن غريه 

 ثان، وهو فصل مث فصل أول، وهو املهمل، من يفصلها هذا

  .ل والغالمالرج :حنو املركب، من فصلها ألنه "مفرد" قولنا

والتعريف مبا هو داللة مؤشر على غريه استلزاماً، 
إىل بيان،  حيتاج آخر شيء على ليدل إال التعريف يذكر ال إذ

 وضع اللفظ ما حقيقة يكون أن" وهو حقيقي، :نوعان وهو

 هو أن"و ولفظي ،"بغريها فيعرف هي حيث من بإزائه

 وضحأ بلفظ فيفسر معىن، على الداللة واضح اللفظ يكون

 هذا وليس لألسد، كقولك الغضنفر املعىن، ذلك على داللة

وإمنا املراد تعيني  حاصل، غري تصور به يراد حقيقياً تعريفاً
، وهذا )8(" سائر املعاين من بني لفظ الغضنفر له وضع ما

، وهو ما "الشرح"النوع األخري هو الذي يسميه الغزايل 
كما يقول فيطلب به شرح اللفظ "يطلب بصيغة السؤال 

إذا  -اخلمر :ما العقار ؟ فيقال له :العقارمن ال يدري 
 إذ حداً لفظياً، (...) ولنسمه (...)اخلمر كان يعرف

  .)9( "السائل ال يطلب به إال شرح اللفظ

  :التعريف واحلد والرسم-1.1

يرتبط التعريف يف استعمال النظار بألفاظ أخرى، 
عموم خبصوص،  اطارتب أو ترادف، ارتباط والرسم، كاحلد
واحد  ملسمى امسني" واحلد من التعريف كل يكون فقد

عداه  ما عن الشيء مييز ما وهو ،)واحد ملعىن أي(
الناطق، فإنه مييز اإلنسان عن مجيع ما عداه مما  كاحليوان(

  وال يكون كذلك إال ما كان ) مطلق احليوان يشارك يف

نعاً ما) نهاألفراد احملدود، فال خيرج عنه شيء م(جامعاً 
  .)10()"من دخول غريها فيه(

لكن التعريف أعم من احلد، عند النحاة واملناطقة 
عندهم أعم من احلد لشموله  املذكور فإن املُعرف باملعىن"
واحلد  ،التام احلد :أقسام أربعة عندهم فهو ولغريه، له

  .)11("والرسم الناقص ،الناقص، والرسم التام

أنه الصفة الدالة على احملدود،  على فيفهم الرسم أما
القامة ضحاك،  منتصب رجلني ذو حيوان اإلنسان: كقولنا

 تام وناقص كما سلف وهو ،)12(ذلك  وما أشبه
)13(، 

فيكتفون  النظار يتجوزون يف بعض األحيان لكن بعض
وهذا ما نبه عليه الغزايل حينما  بالرسم بدالً عن التعريف

وأكثر ما ترى يف " دونه،فسر عسر احلد، فيطلب الرسم 
  .)14(ص "عسرة جداً إذ احلقيقة رمسية، الكتب من احلدود

بعض النحاة إقامة غري احلد مقامه، فهذا  أنكر وقد
الوصف مسد  أن يسد يرفض اجلرجاين عبد القاهر

التعريف حينما يعلق على من عرف االسم بأنه ما جاز 
 مجيعوليس اإلخبار مبطرد يف : " اإلخبار عنه قائالً
وما " إذ"و"مىت"و" أين"و" كيف"ن األمساء، ألجل أ

أشبه ذلك أمساء بال خالف، واإلخبار عنها ممتنع، وإذا 
" فما جاز اإلخبار عنه" تقرر هذا علمت أن قوله 

وصف لالسم وليس حبد، ألنك تقدر على طرده، وهو 
كل ما صح اإلخبار عنه فهو اسم، وال تقدر : أن تقول

كلُّ ما مل يصح اإلخبار عنه :تقولعلى عكسه، وهو أن 
فليس باسم، ملا ذكرنا من أن حنو كيف وأين اسم، 
واإلخبار عنه مع ذلك ممتنع، واحلد جيب أن يكون 

  .)15(مطرداً ومنعكساً 



 

 

 " أن يكون حداً، "التقريب" سبق يرد ما منوال وعلى
الذات فتقريب  أحوال بعض على الدال االسم :وقوله

  .)16(" يقةوليس حبد على احلق

لكن آخرين، ومنهم الغزايل، يعتربون الرسم نوعاً 
 مع غريه من األنواع يتكامل الرمسي، من احلد، وهو احلد

متشوف إىل درك حقيقة  مرتسم بالعلم غري مطلب هو إذ"
 الشيء

 به أعين "، خبالف احلد الذايت أو احلقيقي الذي)16(

صور داخل يف ماهية الشيء وحقيقته دخوالً ال يت كل
واجلسمية  للسواد كاللونية وذلك فهم املعىن دون فهمه،

فقد فهم جسماً  الشجر، من فهم والشجر، فإن للغرس
يف ذات الشجرية دخوال  داخلة ةيماجلس فتكون خمصوصاً،

وما جيري هذا ارى  (...) ا قوامها يف الوجود والعقل
، وهذا النوع )17(الشيء  فال بد من إدراجه يف حد

إدراج كل الذاتيات اليت يتصور ا حقيقة الشيء  يتطلب
وأعين باملاهية ما يصلح أن يقال يف جواب ما "وماهيته، 

وال تبايل " فاً، وإن كانت هذه الذاتيات ألْ. )18(" هو
بالتطويل، لكن ينبغي أن تقدم األعم على األخص، فال 

  .)19(" نام جسم، بل بالعكس: تقول

ف احلقيقي، أنه يروم وخالصة ما ميتاز به التعري
التعريف "ال يف غريه، إذ  تعريف الشيء مبا يوجد فيه،

  .)20(" ينبغي أن يكون خمتصاً باملعرف دون غريه

وليس املطلوب التطويل يف هذا الباب، ألنه ال 
يعدو أن يكون كاملقدمة لغريه، وهو دخيل على هذا 

كاملقدمة  كان وإن غريه، العلم، كما هو دخيل على
 كيف يبىن هو لسؤال الذي يطرح نفسهرية له، لكن االنظ

  .التعريف؟

عن السؤال يقتضي أن نقرر أن التعريف  واجلواب
للسياق الذي يعترب مناسبة إلبراز العالقات السياقية  نتيجة

تتحقق  ،فأكثر عنصرين على تقوم حضورية عالقات وهي"
موجودة  العناصر من سلسلة ضمن ،نفسه الوقت يف

  .)21(" بالفعل

فمن خالل التجليات السياقية املختلفة اليت يربز 
فيها املصطلح، والعالقات اليت ينسجها مع غريه من 
العناصر، تنبثق املعطيات اليت تشكل مادة التعريف، سواء 

  .أكانت ذاتية أم رمسية

  :التعريف واملصطلح -2.1

 "مصطلح"و" تعريف" كلميت أن )Alain Rey( يرى
تركاً، وتؤشران إىل بداية واية ترتبطان ارتباطاً مش

النسق املفهومي،  داخل هويته املصطلح ويكتسب .حمددتني
داخل هذا النسق، وتتمثل  هقدرته على تعيني مفهوممن 

ات دمن التحدي الوسيلة اإلجرائية اليت تعرب عن هذا النظام
  .املسماة بالتعريف العملية يف املتبادلة

صطلح من الركائز وتعترب العالقة بني التعريف وامل
األساسية يف علم املصطلح، حيث ال نتصور اللغة العلمية 

أو ضمناً، ويالحظ أن  صراحةً ،دون وجود التعريفات
  .)22(اللغات العلمية تتفاوت من حيث دقة التعريفات 

ويشكل الترابط بني املفهوم واملصطلح والتعريف 
املثلث "واال، الذي يوجد به املصطلح، ما يسمى 

  :اآلتيةالذي ميكن متثيله على الصورة " االصطالحي
  املصطلح

  

  املفهوم 

  الشيء

  )23( اال        التعريف 



 

 

يف  حمددة املفاهيم تكون أن العلمية اللغة تطلبت
بدورها  التعريفات تكون وأن املستعملني، استعمال
ألن  ذلك، أمكن ما حمددة مصطلحات على مؤسسة

فإن  ولذا العلم، ظريةن تترجم اليت هي املصطلحات
على مدى وضوح هذه املصطلحات  يتوقف وضوحها

  .)24(على شكل نظام من التعاريف

 ،املصطلح مفهوم حصر على التعريف ويركز
السياقية  جتلياته يف متابعته خالل من األوىل، بالدرجة
لذلك،  تبعاً تعاريفه تتعدد أن حيتمل حيث املختلفة،
مفهومه،  حتديد طلحللمص النهائي التعريف نويكو

تلها ضمن النسق املفهومي الذي املكانة اليت حي وإيضاح
  .)25( )اللفظ( بالعالمة تربطه اليت العالقة وطبيعة فيه، يوجد

على فهم داللة املصطلح،  التعريف صياغة وتتوقف
 ،(...)إثبات التعريف ميكن ال للمصطلح، داليل فهم دون"و

  .)26(" العلمي اخلطاب أنواع مجيع تعم حالة وهذه

  :فاملنت املعرِّ -3.1

كل  تتضمن اليت ةارالعب فاملعر باملنت نقصد
 للمصطلح،" هوية بطاقة "تكون أن شأا من اليت تاملعلوما

ه يف نفس اً لغريه من املصطلحات اليت جتاوروجتعله مفارق
له، وهي عبارة عن توسيع للمفهوم  ةموازي وتوضع اال،

 إىل وإمنا حيتاج املصطلح ،…حالذي يتضمنه املصطل

غاية  يف مفهومي تكثيف عن عبارة بطبيعته توسيع، ألنه
، ودور )28("فائدة االختصار التسمية" يف ، إذ)27(االنصهار

ع هذا التكثيف بواسطة جمموعة من سالتعريف أن يو
 حىت يسهل علىالكلمات اليت تتوخى شرحه وتوضيحه 

أا  ،متثل التعريف اليت ،ارةالعب هذه وقوام .استيعابه يقتلامل
 وال عبارة عن معادل داليل للمصطلح بدون زيادة

يودعون مقاصد احلدود إال يف  ال البصائر وذوو" نقصان
وال  عبارات هي قوالب هلا، تبلِّغ الغرض من غري قصور

  .)29(" وحيسنها املنتهون ،يفهمها املبتدئون ،ازدياد

  :ط التعريف الكفائيوشر 4.1

ذلك أن  ا، يعرف ألن قابلة عبارة كل ليس
مبقتضى  تتحدد الشروط من مجلة يستوجب التعريف

  .املقصد منه

عموده  فإن ما مبعىن شرحاً التعريف كان فإذا
أوضح  والرسوم احلدود يف أن خيتار" فينبغي ،البساطة
املشتركة،  األلفاظ نم وحيترز املراد، املعىن يف األلفاظ
 ،)30( "أظهر املقصود املعىن غري يف هو لفظ باستعمال فكيف

املشهورة يف  الصرحية األلفاظ إال احلدود يف يورد وال "
 "املعىن املقصود ا

صناعة  تقتضيه الذي" وألنّ ،)31(
وأقرا  ،وأبعدها عن اإليهام ،احلدود ارتياد أبلغ األلفاظ

  .)32(" إىل األفهام

، اإلجيازىل شرط البساطة ينضاف شرط وإضافة إ
فإن من الشرائط  باحلقيقي، يوصف الذي صة مع احلدوخا

أن حتترز من األلفاظ الغريبة الوحشية، واازية " املطلوبة
ما  زالبعيدة، واملشتركة املترددة، واجتهد يف اإلجيا

  .)33(" ويف طلب اللفظ النضر ما أمكنك ،قدرت
التعريف  كان فإذا ،الوضوح شرط ذلك وبعد
فإن اللوازم  صياغته يف أحايني، سرتتع )أو الذايت( احلقيقي

فإن اخلفي ال  "ظاهرة معروفة تكون أن جيب )الصفات أو(
  .)34(" يعَرف

اليت يتطلبها التعريف الناجح أن  ومن الشروط
قبل ااز، ألن ااز شفاف  احلقيقةيكون قائماً على 



 

 

واحلد املطلوب به إثبات حقيقة "ومحال ذو وجوه، 
  .)35(" يه جماز وال استعارةالشيء، فال يستعمل ف

بشروطها  العبارة املعرفةالب طفإذا تعذر حتقيق م
 أن جيتاز إىل ذلك مسالك حيتمها االفتقار حق املنصوصة،

فما   (...) للغرض أشد مناسبة"مع االجتهاد يف أن تكون
  .)36(" لإلنباء عنه موضوعة صرحية عبارة له معقول أمر كل

قبل  القريب اجلنسوخامس الشروط أن يطلب 
تعريف البعيد، يقول ابن يعيش معلقاً على الزخمشري يف 

فيه باجلنس القريب مث  احلد ينبغي أن يؤتى: "الفعل
من ألفاظ العموم " ما"فـ " ما دل" وقوله بالفصل الذايت،

جنس بعيد، واجليد أن يقال كلمة أو لفظة أو حنومها  فهو
  .)37(" ألما أقرب إىل الفعل من ما

جامعاً  التعريف يكون نأف الشروط ادسس أما
 ،يحقيق غري أو حقيقياً كان ،حدٍّ كل بد يف"، فال مانعاً
 "مانعاً جامعاً يكون من أن

باجلامع املانع  واملقصود ،)38(
 والشروط اليت تتصل به، الصفات لكل جامعاً أن يكون

 منه ليس ما لكل مانعاً يكون وأن فيه، هو ما عنه فال خيرج

          دون الصفتني من واحدة تكفي وال فيه، أن يدخل

  .)39(األخرى 

لكن السؤال الذي نشارك الزجاجي طرحه هو 
هل جيوز أن خيتلف احلد إذا كان قوالً وجيزاً يدل على "

، وبعبارة أخرى إذا كان )40( "طبيعة الشيء املوضوع له؟
املطلوب أن يكون التعريف قوالً وجيزاً يترجم املعرف 

و، فما األسباب الداعية إىل اختالف التعاريف كما ه
  حول املعرف الواحد؟

  وجييب الزجاجي نفسه عن هذا السؤال، مرجعاً 

ذلك إىل املقاصد واألغراض اليت تكمن خلف التعريف، 
أي (من أراد التقريب على املبتدئ، فحدها "فمن النحاة 
تقرب عليه، ومنهم من أراد حصر  جهة من )املصطلحات

 واحلد ،من طلب الغاية القصوى ومنهم كثرها، فأتى به،أ

وليس يف ذكرنا، ما  على احلقيقة على فحدها احلقيقة، على
ن يف بي وذلك ذكرناه، عما خيرج ما به اأتو مما يءش

 حتديد من ذكره تقدم ما نظري وهو ،هتدبر كالمهم ملن

وإمنا لقب النحويون " :ويقول السريايف. )41(" الفلسفة
ها من م لريتاض ا املتعلمون ويتناولوشياء من ألفاظهأ

خالف معناه معىن غريه من  مما وجعلوا لكل شيء ،قرب
 كثرياً، لقباً يرجع ااأللفاظ اليت حيتاجون إىل استعماهل

يف غري بابه  الشيء فيدخل األلفاظ، إليه، لئال تتسع عليهم
  )42(".احتياطاً

املصطلح التعادلية بني  إشكال العالقة -5.1
   :والتعريف

 ،إىل إشكال العالقة بني املصطلح والتعريف ونعود
طراد صفة التعادل بينهما؛ أي اعتبار اونتساءل عن مدى 

  التعريف معادال داللياً للمصطلح؟

كون  هو التصور هلذا اإلذعان إىل يدفع مما إن
منه أن يتضمن جمموع اخلصائص الداخلة  مطلوباً التعريف

لح، ولذلك دأب املصطلحيون على يف مفهوم املصط
 ،واملعادل الداليل ،الشرح :من مثل بأسام تسمية التعريف

 تعلن وهي أسام... املصطلحي والوصف ر،املفس والتعبري

 )Le défini( بني املعرف عن مساواة قائمة بصراحة
  )43( .يفوالكلمات اليت يتكون منها التعر

ملصطلحي من ا" التعريف"االعتبار استحق  وهلذا
األمهية يف من أمهية متزايدة لكونه مفردة على غاية 



 

 

حتقيق التواصل  يف العمل املصطلحي، وقاعدة صلبة
  .الناجح

املوقف  يتطلب هذا اإلشكال، توضيح وراء سعياً
بوظيفة  تنهض اليت اجلمل أنواع بعض عند الوقوف
  .التعريف

طية، هدفها وضع تتكون التعاريف من مجل من
  .الفوارق الفاصلة بني املفاهيم أو املصطلحات املعرفة

  :واجلملة النموذج يف هذا اإلطار هي من نوع

  س هو كـ

لالستبدال، ن س وكـ قابال أن الشكل هذا ويعين
 بديالً لآلخر ميثل العنصرين هذين من واحد فكل

)Périphase.( 

 من أنواع اجلمل النموذجية األخرى اجلملة
  :املكونة من أجزاء تعريفية من نوع

  .../د+ج+ب+س هو أ /

تتكون الكلمة، " :التايل وميثل هذا الشكل التعريف
 باإلضافة إىل اجلذر، من الحقة أو أكثر تسمى السوابق

 "اللواحق أو
الفعل  حموره مركب تعريف فهذا ،)44(

أن يعوض مبا يرادفه من األفعال،  والذي ميكن) تتكون(
ريف املفهوم هنا مبجموعة من املصطلحات اليت فقد مت تع

ويالحظ أن . متثل جمموعة من املفاهيم اجلزئية اليت تكونه
التعبري ليست متعددة، اإلمكانات التركيبية اخلاصة ذا 

  .فنحن هنا أكثر قربا من التعريف املنطقي

إن هذا النوع من التعريف الذي يقوم على 
، )Approximative(اً يبيعدو أن يكون تقري التجزيء ال

  .سيميائي خمتلف مستوى من عنصرين بني تعادالً يكرس وال

كما هو  االستبدال، تقبالن س و ك، ال: فاجلملتان
  ).هو( الشأن مع اجلمل اليت حيضر فيها الرابط

يتكون اخلطاب : "نظرنا إىل التعريف التايلفإذا 
ة يتكون من مجلة معادلفإنه " من متوالية من التراكيب

متوالية : " داللياً، لكن ال جيوز معه االستبدال، فال نقول
وترجع اخلصوصية  ،"اخلطاب يتكون التراكيب من

 لغوية عناصر تضمنها إىل النوع من التعاريف التركيبية هلذا

  .)45(هي نفسها مصطلحات ملا حتظ بتعريف 

الصطالحي ال ميثل وهكذا نصل إىل أن التعريف ا
) Réciproque(إنه ليس انعكاسياً لة، دائماً شكل معاد

دائماً، فال سبيل إىل القول بالشرح املعادل، أو الترادف 
خل، وأبرز ما ميثل هذه احلالة هو التعريف إ... الضمين

الذي يقوم على تعديد جمموع ) en extension(بالتعميم 
  :األشياء اليت تندرج حتت مفهوم، ومثال ذلك

، فينوس، عطارد: كواكب النظام الشمسي هي
  .نيبتون، بلوتون أورانوس، الزهرة، زحل، األرض، املريخ،

فعل  عن عوضاً تكون )هي( أو )هو( فالرابط
  .)46(... هأو ما كان يف معنا" تضمن"

املعرفة ميكن ) أو اجلمل(فهذه بعض أنواع املتون 
أن تكون منوذجاً لغريها مما ميكن استقراؤه من أمناط 

  .)47(التعاريف 

  :التعريف والنسق -6.1

غل املصطلحات اشتغاالً اعتباطياً، وال هي تال تش
نظاماً مبيناً  تعكس إا بل فوضوية، جمموع متراكم بطريقة

والتنسيق، وهذه  الدقة يف غاية عالقات حمدد حتكمه ال
أو عبارة عن  ،بطريقة تسلسلية"إما أن تكون  ،العالقات
  .)48(" طقيةأو بأي طريق آخر من الطرق املن ،شبكة



 

 

مفهومياً ذا  نظاماً تعكس كانت املصطلحات وإذا
ألن تكون  قابلة أو معرفة املصطلحات تكون فيه املعىن،

هذه  بني احلدود رسم هي التعريف كذلك، فوظيفة
املفاهيم املنسقة عن طريق حتليلها وبيان العناصر املكونة 

ص التعريف اخلا وال املصطلح نتصور وال لكل واحد منها،
داخل نسق ميثل بنية علم معني، فتكون حصيلة  به، إال
اليت  هي ،املتكاملة املفهومية القيم من جمموعة النسق

اءها، الذي حيدد انتم هو والنسق نسميها املصطلحات،
والنتيجة أن أي تعامل مع املصطلح يتوقف على حتديد 

، باعتباره اال الذي النسق الذي ينتمي إليه املصطلح
  .منه قيمته الدالليةيستقي 

والنسق  والعالمة املفهوم بني الترابط ويشكل
املثلث السيميائي الذي أشرنا إليه سابقاً، حيث  والتعريف

اليت تتأسس  القاعدة الصلبة) أو اال(و فيه النسق يبد
  .)49(عليها العناصر األخرى 

  :التعريف والتطور املعريف -7.1

فة اتمع حييل التعريف االصطالحي على ثقا
الذي يستعمله، إنه يف ارتباط وثيق بالتطور احلاصل يف 

) األيديولوجية( الفكرانية والبنيات العلمية املعارف
وحفريات املعرفة، وهو ما يفسر التطور الذي حيصل يف 

كثري من األحيان، كما يتأثر حمتوى التعريف  يف التعاريف
  .)50(بنوعية القارئ الذي يستثمره 

عليه، ارتباطاً مبستوى  التعريف واضع فةثقا تنعكس
وهذا يثري  السائدة، الثقافة وبطبيعة ،االجتماعي الوعي
املصطلح،  إىل بالنظر التعريف "موضوعية" مدى مسألة
مقاصد  وفق املصطلح معىن التعريف ينقل حد أي وإىل

  .)51(واضعه 

  :أنواع التعريف -8.1

النظار  حسب ،"الشارح القول" هو التعريف
الذي يستهدف توضيح مفهوم املصطلح حىت  لعرب،ا

يتضح للمتلقي، ويكون املتخاطبون على قاعدة مشتركة 
السريايف  قال أبو سعيد .الفهم واإلفهام والرد والقبول يف

ما  املنطق عن حدثين " :املشهورة يونس يف احملاورة ملىت بن
 قبوليف  معك كالمنا كان مراَدك فيه إذا فهمنا فإنا به؟ تعين

  .)52( "معروفة وطريقة مرضية نٍسن على خطئه ورد صوابه

التعريف إىل أنواع كثرية ال تكاد حتصى، ويتنوع 
أنه ال ميكن وضع قواعد عامة "البعض ذهب إىل إن حىت 

 للتعريف، فكل طريقة تؤدي إىل توضيح معىن اللفظ يف
  .)53("ذهن السامع مقبولة 

 :ات شىت، منهاتتحكم يف تنوع التعريف اعتبار
 ثنائية هي هل نظرية علمية، طبيعة اللغة، هل هي عادية أم

نوعية التخصص،  ومنها أحادية، أم )مثال الترمجة حالة(
ها التعريفات، بالتخصصات العلمية ألوان تتباين مبوج فإن

علم املعجم وعلم (فمنها ما يكون التعريف فيها غاية 
كما هو (ال غري  ، ومنها ما يكون وسيلة)املصطلح مثالً

، ومن االعتبارات الثاوية خلف )شأن باقي العلوم
 امليدان، فة املعرف وإمكاناته وجتربته يفالتعاريف، ثقا

يف عني االعتبار وضعها  فكل هذه وغريها اعتبارات جيب
  .يفعند تلقي أي تعر

بق، فإننا ال نستهدف اإلحاطة وبالنظر إىل ما س
يتأباه املقام، وخيرج عن بكل أنواع التعريف، فإن ذلك 

الطاقة واإلمكان، وإمنا سنكتفي بذكر مناذج منها تغنينا 
ها، مع العلم أن التعريف يشكل حجر الزاوية عن غري

  :طلحية، فمن التعاريفبالنسبة للدراسة املص



 

 

  :التعريف املوسوعي -

 الطبيعة املوسوعية، ذات باملعارف ارتباطاً أكثر وهو

خزان ملختلف املعارف،  عن عبارة ةاملوسوع ملا كانت"  إذ
فإن التعريف يف هذا النوع من املمارسات العلمية، هو 

وهو خيتلف   لعدة معارف، "تلخيص" يف النهاية عبارة عن
  .)54(" واملصطلحية جنده يف القاموسية الذيعن التعريف 

عدة أركان،  على لقيامه معقد تعريف بطبيعته وهو
ملوجز، مث الوصف الدقيق التعريف اللغوي ا: من أمهها

لبنية الشيء املعرف، مث احلديث املوسع عن خصائصه 
  .)55(وأهدافه 

 La définition(التعريف الصريف الداليل  -

morpho-sémantique:(  

وهو تعريف يقوم على صياغة بنية معادلة داللياً 
  .)56(اخلصائص الية للمفهوم تتضمن 

  :التعريف املنطقي -

ال  حتديداً واأللفاظ، تاملصطلحا دحتدي على ويقوم
باحلد،  التعريف :رئيسان نوعان وهو للبس، جماالً يدع

ويسمى  بالرسم، والتعريف التحليلي، التعريف ويسمى
تام  الرسم كما أن وناقص، تام واحلد التعريف الوصفي،

 أيضاً وناقص
 للعمل التعريف من النوع هذا ويستجيب ،)57(

لكل  يستجيب ال كان وإن عامة، بصفة املصطلحي
  .ااالت

 La définition en(التعريف املفهومي  -
compréhension:(  

وهو األكثر جناعة يف اال املصطلحي، ويتجلى 
عام يكون املصطلح  صنف تعيني يف التعريف من هذا النوع

املستهدف بالتعريف جزءاً منه، مث يعمل بعد ذلك على 
من نفس الصنف، هي يت ما مييزه عن املفاهيم األخرى ال

بعد ذلك جمموع اخلصائص واملميزات اخلاصة  مث يعدد
باملفهوم، ويغلب أن تعدد التعريفات احملتملة يف هذا 

  .)58(متعددة  اختيارات أمام املصطلحي فيكون النوع،

 :التعريف االصطالحي -

املنبثق من جمال خمصوص، ويكفي أن يكون وهو 
واملفهوم واآلخر،  ،اآلخرقادراً على التمييز بني الشيء و

 .مع متيزه باإلجياز

ويراعى يف هذا النوع من التعريف أن ال تتضمن 
  .)59(عبارته املصطلح املعرف 

فإن  ة،ريكث أحيان يف التعريف صعوبة وأمام
 Contexte(التعريفي  املصطلحي يعدل عنه إىل السياق

définitoire( ًكما يالحظ يف أحيان أخرى، أن كثريا ،
عادة، بنقص  غري تامة وناقصة، ويفسر هذا التعريفات من

عن قلة املمارسة وعمق التأمل  خربة واضعيها الناتج
  .النظري يف املوضوع الذي يتصل به التعريف
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  مقاربة تداولية:  التعريف داخل التواصل السياسي

  
 

  )**( تويب حلسن . د

  

  

  تـقـديـم

فـإن   ،إذا كان التعريف لغة واصفة ملفهوم معـني 
لن تتطـابق مـع انشـغال    ، يف هذا البحث ،مقاربتنا له
لكوننا ال نروم تعقب التعاريف املعجميـة يف   ،املعجميني

التثبت مـن مـدى   قصد تقوميها أو  ،اخلطابات السياسية
ضوابطه املتبعة يف و استيفائها ملقتضيات التعريف املعجمي

إمنا اهلدف األساس هو رصد كيفية و ،الصناعة القاموسية
  .جريانه داخل التواصل السياسي

لكـون   ،يكتسي التواصل السياسي بعدا استراتيجيا
غري و الفاعل السياسي يوظف جمموعة من العمليات اللغوية

أو ترويج صورة عن نفسه  ،أثري على املخاطبنيللت ،اللغوية
أو تسـويغ ورود   ،التقدير لدى املتلقـي و حتظى بالقبول

أو السعي إىل تقـدمي   ،يديولوجيةجمموعة من األفكار اإل
قد يعمل يف أوضاع نزاعية و .تأويل سياسي حلدث معني

أو النيـل مـن    ،على تقويض مرتكزات اخلطاب املنافس
 كي تفقد مصـداقيتها  ،)سياسياخلصم ال(صورة اآلخر 

  .جاذبيتها لدى الرأي العامو

هلذه األسباب ستدفعنا مقتضيات هذا العمـل إىل  
  :من بينها ،حماولة اإلجابة عن مجلة من األسئلة

ما مقومات التواصل السياسي؟ كيـف يسـتخدم   

هل حيتفظ املفهـوم  و السياسي آلية التعريف؟ الفاعل
التواصل السياسـي أم   مبدلوله داخل) العام أو اخلاص(

هـي   فمـا  ،إذا ثبتت الفرضية الثانيةو خيضع للتغيري؟
  العوامل املتحكمة يف ذلك؟

إىل التمثيـل   هذه األسئلة سـنعمد  عن لإلجابة
ما يعـرف   على أننا سنركز على ،الصحايف باخلطاب

مستمدة من مقابالت  متثيلية مبعطياتو ،بصحافة الرأي
  .صحفية

  منظور   من أي: التواصل السياسي
ظلت السياسة على مر العصور منوذجا للتواصل 

لغوية أو (لكونه يعتمد على إجراءات عديدة  ،التأثريي
تنجح يف إقنـاع املخـاطبني أو تعـديل     ،)غري لغوية

 .متثالم أو جرهم إىل اإلقدام على أفعال خمصوصـة 
شكل التواصل السياسي بؤرة اهتمام الكـثري مـن   و

بسبب تعـدد   ،يلتها متباينةالدراسات اليت كانت حص
فغدا هذا املوضوع حمطة : املنهجيةو املنطلقات النظرية

 البالغـي و عامل الـنفس و يلتقي فيها عامل االجتماع
كل واحد يرصده وفق إطـار تصـوري   ...اللساين و

حياول النفاذ إليه بنـاء علـى جهـاز    و ،حمدد املعامل
يف و يكشف عن خصوصـية يف الطـرح   ،مفاهيمي
  .ملسطرةاألهداف ا

الرباط/ أستاذ باحث جبامعة حممد اخلامس) *(  
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هذا الغىن يف املقاربـات اخـتالف يف    لىترتب ع
ويف طبيعة االهتمامـات الـيت    ،حتديد وضعه االعتباري
فالبعض ركـز علـى التمـثالت    : ينصرف إليها البحث
 فسـعى إىل اإلجابـة عـن    ،اآلخرو االجتماعية للذات
ما هي الصورة اليت حيـرص املـتكلم   : السؤالني التاليني

إعطائهـا لنفسـه أو خلصـمه؟     على) الفاعل السياسي(
و قـد ينشـغل    ومبوجب أي نشاط خطايب يتم ذلـك؟ 

يف حني . بالعوامل االجتماعية اليت حترك الصراع السياسي
ميكن أن يتجه عامل النفس إىل تعرية الدوافع النفسية الـيت  

 ،تثوي خلف الصراع السياسي بني األطـراف املتنافسـة  
 ،مقابـل ذلـك   لكن يف). احلرمان(كتبسيطها يف مفهوم 

أساسا ) اخلطاب(جيعل آخرون من بنية التواصل السياسي
يبحثوا يف االستراتيجية اخلطابية  كأن ،تنهض عليه دراستهم

إلقناع خصـومهم يف   ،اليت يستند إليها الفاعل السياسي
أو يتجـه اهتمـامهم إىل    ،سجالية سجالية أو غري أوضاع

  .قناععملية اإل عليها اآلليات اللغوية اليت تقوم

إىل بعد  ،يف الغالب األعم ،يستند التواصل السياسي
واملقصود ذا املفهوم زمرة مـن العمليـات   . استراتيجي

اخلطابية اليت يلتجئ إليها الفاعل السياسي للوصـول إىل  
ـ حبيث قد يضع نصب عين ،مقاصده اإلقناعية ه تـرويج  ي

أو  ،يديولوجيـة إصورة عن نفسه أو الدفاع عن أفكـار  
داخـل   ،قد يسعىو .أويل سياسي حلدث معني تقدمي ت

خلطـاب املنـافس   أوضاع نزاعية إىل تقويض مرتكزات ا
جاذبيتها و لكي تفقد مصداقيتها ،خروالنيل من صورة اآل

ال ميكن بلوغ هذه املقاصد ما مل يـتم  و .لدى املخاطب
التوسل بإجراءات لغوية أو غري لغوية تناسب مقتضـيات  

  . املقام التخاطيب

تعد هذه االعتبارات سـندا كافيـا ملقاربـة    هلذا 

تستحضر البعد  ،"تداولية"التواصل السياسي من زاوية 
 ،وتفاعل األطـراف التواصـلية   ،االستعمايل يف اللغة

  .سياق التلفظو ،مقاصدهم اإلجنازيةو
من هنا يتبني أن هذا املنطلق املنهجي ينأى عن  

ة مـن  اليت ترصد الظاهرة اللغوي ،التصورات اللسانية
كالنظر إليها مـن زاويـة    ،)Internal(زاوية داخلية 

على أنه جيب أال يفهم مما . صواتية أو تركيبية أو داللية
القيـود  "غفلة عـن   يفتقدم أن املقاربة اليت نعتمدها 

بـل إن   ،اليت يطرحها اخلطاب السياسـي " الداخلية
األول  ،اإلطار النظري املتبىن يراعي قيدين متفـاعلني 

يقضي بان الوصـف التـداويل للخطـاب     "داخلي"
السياسي ينبغي أن ينسجم مع تصـور عـام للبنيـة    

جيب أال تصرف العناية فقـط إىل قواعـد   و ،اللغوية
ن إ ،مبعىن آخـر ). Règles d'emplois( االستعمال 

قصد استجالء نظامـه   ،دراسة بنية اخلطاب السياسي
جيب أن تتجـه يف ضـوء اإلشـكاليات     ،الداخلي
كالتركيز على الوسائط املقامية أو  ،املعرفيةو ةالتواصلي

دراسة التفاعالت اليت حتكم أطراف العملية التواصلية 
  )1(.وأثرها يف السلوك اللغوي

  التواصل السياسي  و التواصل التأثريي

يبدو من مدلول التواصل اإلنساين أنه غري قابل 
 إنه يرتكز على مبدأل ،للحصر يف آلية تبليغ املعلومات

 ،مبعـىن آخـر  . ملشاركة اإلجيابية لألطراف التواصليةا
خلـق روابـط    إينهض الفعل التواصلي على مبـد 

يتضح ذلك بشكل جلـي  و ،اجتماعية بني املتخاطبني
تتجه و ،عندما يستهدف اخلطاب التأثري على اآلخرين

عناية املتكلم إىل جعلهم يتقامسون رأيه أو يشـاطرونه  
من دون إعمـال   ،اطبعو ،مشاعره أو يتبعون سلوكه

  .عنف مادي
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إن التواصل ال ميكن اختزاله يف إطار رؤية حتـدد  
قصد  ،آرائه داخل حاوياتو دور املرسل يف تعبئة أفكاره

  .تصديرها إىل املتلقي

لكونه  ،ال شك أن هذا املنظور ال يربأ من التقصري
يعجز عن تقـدمي  و يغيب الواقع املركب للفعل التواصلي

كيـف حيـدث التـأثري    : ال التايلجواب مقنع عن السؤ
  املتبادل بني أطراف العملية التخاطبية؟

خاصـة   ،لقد كََُتب هلذه الرؤية التبسيطية الشيوع
 Shannon and)1949(ويفر و بعد ظهور كتاب شانون

Weaver ،     حيث صاغ املؤلفـان نظريـة يف التواصـل
تـتلخص يف  و ،مستوحاة من جمال االتصاالت اهلاتفيـة 

  :اليةاخلطاطة الت

  
  رسالة          إشارة          تلقي            تلقي         

  الرسالة          اإلشارة                                   
  مصدر               

  مرموز          التوجهـال رامز          قناة                     املعلومة

  

  صوت     

  

املعلومة أحـد العـاملني يف جمـال     يقصد مبصدر
إذ يعقد عرب القناة املتواضع عليهـا معلومـة    ،املواصالت

 ،املرموز فهما عبارة عن آلتني تلغرافيتنيو أما الرامز. معينة
أي (الرسـالة نصـا   و ،يف حني تعد القناة سلكا كهربائيا

  .اإلشارة اندفاعا كهربائياو ،)جمموعة من احلروف

  

لنموذج يؤاخذ من جهـات  واحلقيقة أن هذا ا
لعل أمهها كونه يبسط الفعل التواصلي حيـث   ،عدة

أحدمها  ،املتلقي يف نطاق ضيقو املرسل :حيصر دوري
الثـاين يضـطلع بـدور    و ،يكتفي بإرسال الرسـالة 

هي مالحظة تنبهت إليها بعض النمـاذج  و .املستقبل
 ،جتماعاليت تعتمد على خلفية علم النفس أو علم اال

دراك الوجهة األحادية للتواصـل مـن   حاولت استو
-Feed ("التغذيـة الراجعـة  "خالل طرحها ملفهوم 

back(، اعتربت أن مقاربته جيب أن تأخـذ بعـني   و
طبيعة العالقة و كالسياق ،االعتبار جمموعة من الوسائط
  .املخاطبو التفاعلية القائمة بني املتكلم

إن من شأن هذا املنطلق أن يراعي خصوصـية  
التلقـي  و لتواصلية اليت يكون فيها التأثريالوضعيات ا

حيـث   ،كما هو احلال يف املناظرات السياسية ،مناوبة
يصـح  و ،يتحول املتكلم أو الفاعل السياسي إىل متلق

  .العكس بالنسبة هلذا األخري

ومبراعاة هذه االعتبارات تصـبح نظرتنـا إىل   
  :التواصل قابلة ألن ميثل هلا يف اخلطاطة التالية

  عملية التواصليةسياق ال

  مرسل              قناة
  متلق        رسالة                               

         تغذية                      

   راجعة              
              

  احمليطو اإلطار اخلاص: وضعية
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مقارنـة   ،يف هذه اخلطاطة إن من بني مظاهر اجلدة
 ،"التغذية الراجعـة " مفهوم كوا تضم يف بنيتها ،هابسابقت

 ،الذي يقوى على اإلحاطة بوضعيات تواصـلية متباينـة  
مل يعد التأثري  .خاصة تلك اليت يمن فيها الوظيفة التأثريية

ــوذج  ــذا النم ــوء ه ــة يف ض ــه وجه ــة ل                أحادي
 ،طـرفني  بـني  يغدو عملية تفاعلية إمناو ،)متلق  مرسل(
 )التـأثري  أو( اإلرسال ،خمتلفتني بوظيفتني واحد كل طلعيض
  .التلقيو

إذا كان املتكلم داخل التواصل التأثريي يروم تعديل 
خطابيـة   عن طريـق آليـات   ،متثالت املتلقي أو سلوكه

أال  فإنه جيب ،من دون االستناد إىل عنف ماديو ،متنوعة
  .لعنفتوظيف ل هذا الكالم أن التأثري ال يسلم من يفهم من

حضوره داخل التواصل السياسي يكتسي بعـدا   إن
إذ ميكن أن منثل لذلك بالطرق املعمول ا يف جمال  ،معنويا

يف معاهـد تكوينيـة    اليت قد تـدرس و ،تسويق البضائع
يف العمق ليست  هيو ،يف إطار شعبة التواصل ،متخصصة

آليات متكنه من وضع  إكساب الطالب تتوخى سوى برامج
 خيرج منه إال باإلقدام لنو ،يف شرك ذهين )ونالزب( اآلخر

  .تبين أطروحته على يعمل بشكل قبلي أو مسطر فعل على

منها االستناد إىل آلية  ،خمتلفة حيصل التأثري بطرق وقد
 ،محله على تبين أطروحته أو حتقيق قصـده و املتلقي جذب

   .الكثري من املمارسات السياسية يف ا طريقة معمول هيو

ى من أشد اللحظات التأثريية قوة عنـدما  لكن تبق
 ،يعتمد التواصل على آليات عقالنية تسوغ ورود اخلطاب

إن و .فال ميلك املخاطب سوى اإلذعان لقصـد املـتكلم  
جتاىف عن ذلك فال يستقيم صنيعه ما مل ينتج خطابا يعلـو  

عين من هذا التصنيف للوضعيات نال و .حجية عن األول

 ،شكل من أشكال التداخل بينها التواصلية أننا ننفي كل
االسـتدالل  و اإلغـواء  : فقد يراهن التواصل على آلييت

هي حقيقة نلمسها بوضـوح يف اخلطـاب   و .احلجاجي
ذلك أن منشأ فعاليته التأثريية ترجع أساسا إىل  ،اإلشهاري

  .  )Registre(اعتماده على أكثر من سجل 

استعماالت التعريف يف اخلطابـات بـني املطابقـة    
  واملباينة

  التـعريـف

يقصد بالتعريف كل وصف لفظي مسند إىل مفهوم 
. )2(األفعـال و حيث خيول رصد خصائص األشياء ،معني

واالهتمام به ميتد إىل أرسطو الذي أرسى دعائم نظرية يف 
تراعـي يف ضـبط   و ،التعريف تركز على ماهية الشـيء 

  .التحديد والعرضو اخلاصةو األلفاظ اجلنس

الذي يعىن  الوضعي يرد التصور الطرح هذا ويف مقابل
مما جيعله أقرب من جمـال   ،عليها يف اللفظ املتعارف باملعاين
  .أو خاصة عامة معاجم كانت سواء ،)3(اللغوية املعاجم وضع

" اصـطالحي "أحدمها  ،يتفرع التعريف إىل قسمني
Conventionnelle)(،  طبيعـي "والثاين" )Naturelle( .

املراد بـه  و ،"التعريف االشتراطي"يطلق على األول أيضا 
سواء كان  ،كل عملية تروم وضع دالالت حمددة أللفاظ

يف احلالة األوىل يضع الشخص  .ذلك بكيفية قبلية أو بعدية
أي  ؛اخلصائص املسندة إليـه  زمرة من تسمية الشيء حلظة

املنطقـي يف  و تندرج تعاريف الرياضيو ،يبدع موضوعه
البعـدي فيقيـد    االصطالحيأما التعريف  «.هذا اإلطار

أي ينمذج  ؛)4(» معاين األلفاظ املستمدة من اللغة العادية
 ،لكنه يتميـز بعموميتـه  و ،نطاقا دالليا سابقا يف الوجود

وكالمها ال يقبـل   .ريف القانونيةوميثل هلذا املستوى بالتعا
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يـرد   إمنـا و ،بالبطالن أو بعدم الصـحة  عليه االعتراض
يلتزم مبا اشـترطه   مل أن مستعمله ثبوت حالة يف  االعتراض
  .على نفسه

. فإنه ال خيضع للتطور الـزمين  ،عالوة على ذلك 
الذي يستهدف احملتويات العامة " الطبيعي"خالفا للتعريف 

وهي تتطـور تبعـا    ،اليت يسندها األشخاص إىل األلفاظ
" الوضـعية "زع التعريف إىل ـينو ،لتطور استعمال اللفظ
  ".باالشتراطية"سم خالفا لألول الذي يت

التعريف املصطلحي أيضـا مـن   إىل ميكن النظر  و
تتمثل يف تعريف ألفـاظ اللغـة    ،األوىل عامة :  زاويتني
الثانية خاصة تتمثـل يف  و ،هلا من معان ما وضعو الطبيعية

إمنا تعريـف  و ،كونه ليس فقط تعريفا ملوضوعات طبيعية
أي صـانع   ؛لـيس املخـتص  و من وضع املتكلم نفسه

   .)Lexicographe( )5(قاموسال

يسـتخدم   كون املـتكلم  ،إن ما مييز الزاوية الثانية
ليس بغرض اإلحاطة مبفهوم أو ضبط داللتـه أو   ،التعريف

هلذا عادة ما . إمنا لبلوغ مقاصد حجاجيةو ،إزالة غموض
تلفظيـة   على مؤشـرات  ،داخل اخلطاب السياسي ،نعثر

ستهل التعريـف  فقد ي: تتصدره مباشرة أو جتاور التعريف
هذا النمط و ،...)أريد القول ،أقصد(بذكر أفعال من قبيل 

غري أن نظرتنا إليه تقتصر . من التعريف هو مدار اهتمامنا
أي باعتباره آلية خطابية تسـمح   ؛االستراتيجي بعده على

 ما يسـهل  وهو ،مقاصده احلجاجية بالوصول إىل للمتكلم

  :حوار صحفي أخوذ منامل ،التايل اخلطايب املقطع إدراكه من

هو الرجـل الـذي   ... وأظن بأن املناضل  « )3( 
يتوفر و ،يقوم بالتعبئة يف إطار خطاب مسؤول ودميقراطي

هلذا فاألشخاص الـذين   ،على الكفاءات الضرورية لذلك

يوجدون وراء كل ما عرفته احلركة ال يتوفرون على أي 
  ).2001ماي  17،املستقل( » معيار من هذه املعايري

هو أن بنيـة   ،ما يلفت االنتباه يف هذا املقطع اخلطايب     
الوجهيـة   هو من األفعالو ).أظن( التعريف تصدرها فعل

أي صيغة منطية  ؛) (Modalité épistémiqueاإلبستيمية
حتدد موقفـه  و ،)6(االعتبارات الذاتية يف احلديث تعرب عن

يعـد  و .من صدق القضية اليت تلي الفعل الوجهي مباشرة
ألن زمنه مصرف يف  ،"اإلجنازية"هذا األخري من األفعال 

خالفا إذا كان مصـرفا يف   ،فاعله ضمري متكلمو احلاضر
ففي هذه  ،أو أن فاعله مسند إىل غري املتكلم ،زمن املاضي

  .)7("وصفيا"احلالة يغدو فعال 

هـو  و يعرب عن وجه قضوي) أظن(ذا فإن الفعل 
يف رأيي أو (مثل  ،)عناهبالحق يف م(ميكن تعويضه و ،الظن

هي صيغ منطية تفصح عن البعد الـذايت  و ...).يف نظري
ن املتكلم إ ،مبعىن آخر. حيال القضية اليت تعقب هذا الفعل

حيرص قبل كل شيء على طرح موقفه اخلاص من املعرف 
 .يقيم متفصال بني تعريفه والتعريف القاموسيو ،)املناضل(
لى االعتقاد ينسجم مـع  ورود األفعال الوجهية الدالة عو

حيث تغدو احلقائق يف ضوء  ،خصوصية التواصل السياسي
خبـالف   ،ألا مسكونة باالعتبارات الذاتية ،ذلك نسبية

ـ ـناخلطاب العلمي الذي ت زلة احلقـائق  ـزل نتائجه من
 صـيغ قطعيـة  مما جيعله مييـل إىل اسـتخدام    ،القطعية

Prescriptives)(،  تسهم يف جعل اخلطاب مستعصـيا 
  .على االعتراض ومنغلقا على ذاته

املعتمدة    املعايري  بني    من  اجلهية  تعد العمليات          
األخري  فإذا كان هذا . لتحديد مقومات اخلطاب احلجاجي

رأي  مـع   يتفاعل  الذي  نظر املتلفظ  وجهة  يستحضر 
 تعكـس عالقـة    اجلهية   فإن العمليات  ،حمتمل  خماطب
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وهلذا حتظـر  .تعريفه مع  باألحرى  أو  ،خطابه املتلفظ مع 
 attitude) املوقف القضـوي   الدالة على بكثرة املشريات

propositionnelle) اليت  قد تعكس موقفا مضمرا مـن  و
فيسعى  ،التعريف احملدد سلفا يف القاموس أو املعجم املختص
أو يروم  ،الفاعل السياسي جاهدا إىل إعادة تعريف املفهوم

  . داللته مبا يتناسب مع مقصديتهتعديل 

يصبح القصد مـن إعـادة    ،يف ضوء هذا املنظور
ليس هو إزالة التبـاس أو الظفـر   ) مناضل(تعريف كلمة 

إمنا بلوغ مقصدية و ،بداللة غري حاصلة يف ذهن املخاطب
مـا  : تتحدد معاملها باإلجابة عن السؤال التايل ،حجاجية

ن خالل تقدمي تعريف هي النتيجة اليت يستهدفها املتكلم م
  ملفهوم معني؟

دف إىل  ،عندها ندرك أن النتيجة جاءت مضمرة 
  .جتريد صفة املناضل من أشخاص حمسوبني على احلزب

قد يعـول علـى    السياسي التواصل أن نستنتج ذا
 ،استراتيجية التعريف للوصول إىل أهداف الفاعل السياسي

لتزم ا واضع من دون أن يتقيد بالضوابط الصارمة اليت ي
مبا  ،زعة الذاتيةـعليه يتميز تعريفه بطغيان النو .القاموس

ـ  ،أنه أداة للتعبري عن موقفه اخلاص رض فيوظف هلذا الغ
خبـالف التعريـف    صيغا تعرب عن املواقف القضـوية، 

حصـول   الذي ينهض على مبـدإ  ،أو الوصفي ،املعياري
ملعـرف  او ،)بكسر الراء(تطابق قابل للمراقبة بني املعرف 

  ).بفتح الراء(

  التعريف احلجاجيو التعريف القاموسي

يف  ،أو املصـطلحي  ،إن حضور التعريف املعجمي
يتغري بالنظر إىل نوعية  ،اخلطابات املسخرة لغايات تواصلية

كل خطاب وطبيعة العالقة القائمة بني أطراف العمليـة  

كما ميارسـه صـانع   و ،فالتعريف يف املعاجم: التواصلية
 كالدراية باللغة ،ملزم بالتقيد جبملة من الضوابط ،القاموس

 تلبية احلاجات املختلفة ملتصـفحي ل ،بوجوه استعماالاو
ليسهل ضـبط   ،جتنب الغموضو وااللتزام بالدقة ،املعاجم

بيـد أن التعريـف يف   . حمتوى املفهوم ومتييزه عن غـريه 
يتردد بـني  ) أو االستعماالت اخلطابية(ااالت التطبيقية 

 ،لوفاء لالستعمال القاموسي أو اخلروج عـن مضـمونه  ا
يتجه  ،يف اخلطابات القانونية ،فالتعريف: العتبارات مبيتة

وهلذا فإن جلوء  ،إىل مطابقة مدلوله مع التحديد القاموسي
 ،)1998( )8(كما يوضـح علـي القـامسي    ،احملامي إليه

  :يلخصها فيما يلي ،تستدعيه ثغرات قانونية

مما جيعلنا ؛ )Obscurité de la loi(غموض القانون  .1
يف حاجة إىل قرائن أخرى تبدد كل التباس حمتمل يف 

  .املعىن الذي قصده املشرع

أي أن  ؛)Insuffisance de la loi(قصور القانون  .2
 .أو تفصيلية ؛أحكام جزئية غفلة عن يف القانوين النص

 حبيث تغيب ،)Silence de la loi(سكوت القانون  .3

 .أو نازلة حالة كل تناسب اليت األحكام القانونية

حيتاج رجل القـانون إىل   ،هذه التفريعات بناء على
عـن مـدى مطابقتـها     للكشف ،ضبط ماهية األفعال

 ببعديها املادي ،للنموذج القانوين للجرمية املنصوص عليها"
  .)9( "املعنويو

أن التعريـف   ،إال أننا نضيف إىل ما قاله القـامسي 
 ،يف اخلطاب القـانوين  ،)مبعناه العام أو اخلاص(مي املعج

ال ينحصر دوره فقط يف إزالة و ،حمكوم مبقاصد حجاجية
ال يف سد نقائص يف و ،لتوضيح مقاصد تشريعية ،غموض

شخص مـا بـاختراق   يقوم فمثال عندما . أحكام قانونية
) نترنـت اإل( مواقع حساسة ألجهزة الدولة عرب شـبكة 
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هل نعترب ما قام  ،فأمام فراغ قانوين. معرضا إياها لإلتالف
ـ و به هذا الشخص جرمية تستوجب العقاب؟ زل ـهل ين

كما هـو   ،زلة عمل خترييب ملمتلكات الدولةـصنيعه من
  متداول يف قانون العقوبات؟

 ،هنا نلجأ إىل التعريف كأداة اسـتراتيجية حامسـة  
أو تقـويض مرتكـزات    ،متكننا من معاضدة حكم معني

  . حكم مضاد

يشكل جمـاال   ،أو غموضها ،ن قصور التشريعاتإ
كل طرف من األطراف املعنية و ،خصبا لتعارض األحكام

هـو  و ،باحلكم يوظفه كسالح استراتيجي لبلوغ مقاصده
يربطان بني ، عندما )1970(ما يذهب إليه بريملان وتيتيكا 

وبـني االشـتغال    ،يف اخلطاب الطبيعي ،ظاهرة الغموض
  .)10(احلجاجي

قضـية   على منصبا انشغالنا يصبح ،املنظور هذا من 
حبكـم أن   ،املعجميني الهتمامات خمالف حنو على التعريف
التواصـل   داخل ،تتبع التعريف املعجمي هو األول هاجسنا
حيـتفظ   هـل : مبعىن آخر. مميزاته عن الكشفو ،السياسي

أم خيضـع   ،مبدلوله األصلي املصطلحيو التعريف املعجمي
  للتغيري؟ 

نشري إىل أن التعريف  ،جابة عن هذه األسئلةقبل اإل
يرتبط باحلجاج مـن   ،أو السياسي ،يف اخلطاب القانوين

  :زاويتني

أن احلجاج ال يقوم من دون إزالـة كـل    ،األوىل
فهـام  أفاملفاهيم قد تنـد عـن    ،التباس ممكن احلصول

يعصمنا مـن   ،فتصبح احلاجة ماسة إىل تعريف ،املخاطبني
تكـاد تعـم مجيـع    هي آلة و ،لممقاصد املتكسوء فهم 

ألمهيتها خصصت هلا الكـثري مـن   و اخلطابات الطبيعية،

ـ و املباحث العربية اإلسالمية حيزا كالبالغة  ،هأصول الفق
بني املتكلم واملخاطـب   فتم التنبيه إىل أن جريان التواصل

 ،مـثال  ،إذ ينص ابن وهب ،مراعاة أمن اللبس مقيد مببدإ
ضرورة اسـتيعاب املخاطـب    على) نقد النثر(يف كتابه 

حتمل عدة "وجتنب املتكلم األلفاظ اليت  ،حملتويات املفاهيم
يدعو و )11( "معان من غري ترجيح أحدمها الذي هو املراد

إىل التوسل مبفـاهيم يفقـه    ،يف هذا السياق ،ابن وهب
أما إذا استوجب األمر اسـتخدام مـا   . املخاطب مدلوهلا
كاسـتخدام   ،ب مدلولهفال يدرك املخاط ،يستعصي فهمه

عربنا هلم عن معانيها بألفاظ قـد   « ،مصطلحات فلسفية
... فقلنا يف مكان السولوجسـموس القرينـة   ،عهدوها

   .)12( »وكذلك ما أشبهه من ألفاظ الفالسفة

ذا يدعو ابن وهـب إىل اسـتخدام التعريـف    
  . اإلفهامو إن كان طريقا ضامنا للفهم ،باملرادف

األخرية هي قطـب رحـى    الشك أن هذه الغاية
ال يـنجح   ،ألن اللغة الـيت يعتريهـا االلتبـاس    ،البالغة

وهلـذا يقـول اجلـاحظ     ،مستعملها يف إبالغ مقاصده
يكفي من حظ البالغة أال يؤتى السامع من سوء إفهام  «

  . )13(» ال يؤتى الناطق من سوء فهم السامعو ...الناطق 

كون من حيث  ،إذا كان احلجاج يرتبط بالتعريفو
يضمن تربئة و ،يبدد أي لبس ممكن احلصول ،هذا األخري

فإن جريـان التعريـف    ،رسالة املتكلم من تبعة املؤاخذة
 ،داخل التواصل السياسي حمكوم باستراتيجية حجاجيـة 

ألنه يقوم مقام أداة بالغية تسمح للمتكلم الوصـول إىل  
أو  ،أو األطروحـة املـدافع عنـها    ،النتيجة املسـتهدفة 

  . ض على خطاب نقيضاالعترا

يقوم : الصورة التالية ،يف هذه احلالة ،يتخذ التعريف
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الفاعل السياسي بإسناد جمموعة من اخلصائص إىل مفهوم 
لينتقل بعد ذلك إىل مرحلة التساؤل عمـا إذا   ،)م(معني 
مما يقوده إىل عقـد   ،)م(يضم نفس مقومات ) ص(كان 

ـ و ،مقارنة بني الشروط الضرورية للتعريـف  ائص اخلص
ليتم احلكم يف النهاية على هذا األخـري  ). ص(ل ةاملالزم

  .مبدى تطابقه مع مقتضيات التعريف

أن املتكلم ال يتبـع دائمـا هـذه     ومسوق للتنبيه
ألن جمال التخاطب داخل  ،دقيقو اخلطوات بشكل صارم

 التواصل السياسي يتسم باملرونة يف اسـتخدام املفـاهيم  
  .ات املقامتبعا ملستلزم ،االستراتيجياتو

 ،على هذا األساس يتبني أن التعريف إجراء خطايب
أو  ،يتم التعويل عليه كثريا للدفاع عن مواقـف املـتكلم  

فـإن   ،مبعـىن آخـر  . تقويض مرتكزات اخلطاب املضاد
توظيف التعريف توظيفا حجاجيا يتحـدد باستحضـار   
ــة التواصــلية  ــني طــريف العملي ــة ب ــة القائم العالق

بيد أن . يجة اليت يستهدفها اخلطابوالنت )خماطب/متكلم(
التعريف داخل التواصل السياسي ال يطـابق بالضـرورة   

حبيث يعدل املتكلم  ،الوصف املسند إىل اللفظ أو املصطلح
فتنشأ مفارقة بني لغـة واصـفة    ،يف املعاين املوضوعة له

 ،روعي يف وضعها املعاين املتعارف عليها يف االسـتعمال 
لغة واصفة مسـكونة  و ،أو اخلاصسواء يف معناها العام 

    .تعكس خالفا يف مسألة سياسية ،مبقاصد متكلمية

  املوضعو العالقة احلجاجيةو التعريف

حيث يتوسل  ،يعكس احلجاج تعالق قولني أو أكثر 
قصد تسـويغ ورود القـول   ) 1ق(املتكلم بالقول األول

زلة حجة ـزل األول منـين ،لدى املخاطب) 2ق(الثاين
لكي يقبل هذا و ،ما الثاين فيقوم مقام نتيجةأ ،)أو حجج(

جتعـل   ،يشترط استيفاء مجلة من القيود اللغويـة  ،التعالق
الـذي   ،احلجاج نشاطا لسانيا خيتلف عن النشاط البالغي

  ). Extra-linguistique(يركز على ما هو خارج لغوي 

  :للتمثيل لذلك نأخذ احلوار التايل

  كيف كانت الندوة السياسية؟ -أ)4(

  .شارك مجيع الفاعلني السياسيني -ب   

 ،أن النتيجة املستهدفة مضمرة ،يتبني من هذا احلوار
أو  ،)جنحت الندوة السياسية(هي إما ذات حمتوى إجيايب و

واملرور من ). مل تنجح الندوة السياسية(ذات حمتوى سليب 
إىل النتيجـة  ) شارك مجيع الفاعلني السياسـيني (احلجة 

. خيول قبول املتوالية اخلطابية ،"موضع" املستهدفة يتم عرب
استحضرنا النتيجـة األوىل  يف عالقتـها باحلجـة     افإذ

ندرك أن مقبولية هذه العالقـة مبنيـة علـى     ،املذكورة
الذي أتاح تسويغ ورود العالقـة   ،)5(استحضار املوضع 
  :النتيجةو القائمة بني احلجة

 ،تكلما شارك  الفاعلون السياسيون يف الندوا) 5(
  .كلما كتب هلا النجاح

ميكن التمثيل هلذه العالقة احلجاجية علـى   ،وعليه
  :النحو التايل

  

  نتيجة   حجة                                     

  

  موضع  
  

  ):6(الشكل رقم
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  :يتميز املوضع باخلصائص التالية

ــادات  إ - ــن اعتق ــارة ع ــه عب ــركة"ن " مش
)Communes(، ا داخل جمم وعة يتم التسليم

 .بشرية

ميثـل أساسـا   و ،نه مبدأ موغل يف العموميـة إ -
 .لالستدالل

ــة  إ - ــانية داخلي ــة لس ــه ذو طبيع -Intra(ن
linguistique(، خالفا ملا يذهب إليه )بريملان(، 

حينما يعترب املبادئ القانونية خارجة عن اخلطاب 
 .القضائي نفسه

ذلك أن  ،)Graduel(يتميز املوضع بالطابع الرتيب 
فقد تكون قوا اإلقناعية  ،اوتة من جهة رتبهااحلجج متف
األمر  ،قد تنخفض بالنظر إىل  النتيجة املستهدفةو ،مرتفعة

هـي األخـرى  ختضـع هلـذا     " املواضع"الذي جيعل 
 .)14(القانون

بعـض   يفمع املوضع  ،يف اعتقادنا ،يتماثل التعريف
فكالمها  ،أمهها أما ميثالن أس عملية االستدالل ،الوجوه
وهو ما ميكن بيانـه  . من املرور من احلجة إىل النتيجةيض

  :من خالل املقطع اخلطايب املذكور

يف إطـار   ،املناضل هو من يقوم بالتعبئة: التعريف
يتـوفر علـى الكفـاءات    و ،خطاب مسؤول ودميقراطي

  .الضرورية لذلك

األشخاص الذين يوجدون وراء كل مـا   :1احلجة
ـ  ،عرفته احلركة يف إطـار خطـاب    ،ةال يقومون بالتعبئ

  .دميقراطيو مسؤول

األشخاص الذين يوجدون وراء كل مـا   :2احلجة

ال يتوفرون على الكفـاءات الضـرورية    ،عرفته احلركة
  .للتعبئة

  .هؤالء األشخاص ليسوا مناضلني: النتيجة
  

  

  النتيجة  .                       2حجة + 1حجة

  

  التعريف   

  

  ):7(الشكل رقم

يف " املوضع"يشترك التعريف مع  ،ذلكإىل جانب 
فاألول يتصل باملدخل املعجمي  ،كوما ذا طبيعة معجمية

أما الثاين فلـم يعـد يف   . املخصص للكلمة أو املصطلح
مقصورا على  ،حبسب بعض املقارباتو ،السنوات األخرية

 ،زلة حجةـزل بعضها منـقد تن ،ربط متواليات خطابية
بل أضحى املوضع  ،)15(تيجةزلة نـوالثانية من ،أو حجج

ألنه يشتغل على حنو شـبيه   ،ميثل له يف املستوى املعجمي
فإذا كان هذا األخـري  ). Stéréotype(بالشاهد األمثل 

. فإن املوضع يضطلع بالوظيفة نفسها ،حيدد داللة املفردات
  ):   8(للتمثيل لذلك نأخذ املتوالية اجلملية التالية

  .لكنه مل جيده ،حبث زيد عن حل ملشكلته) 8(

ألن القـول إن   ،)وجـد (يقترن ب) حبث(فالفعل
معنـاه أن مقصـدية    ،شخصا ما يبحث عن شيء معني

فـإن   ،وعليه). وجد(موجهان صوب  ،نشاطهو املتكلم
  ):9(هو  ،طراز" موضع"يتحدد بناء على ) حبث(الفعل 

كلما كـان النشـاط    ،كلما حبثنا عن شيء) 9(
  ).اإلجياد(موجها حنو 
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 ،قاسم التعريف مع املوضع خاصية أساسـية كما يت
لكن مـا  . ثقة بفطنة املخاطب هي أن كليهما قد يضمرو

اللجوء إىل تقنية اإلضـمار   مييز التواصل السياسي هو أن
مبدى حصول اتفاق بني الفاعلني السياسيني حول  مشروط

على املدلول " دميقراطية"فقد حييل مصطلح  ،داللة املفهوم
من جريـان اسـتعماله يف خطابـات    على الرغم  ،نفسه

قد حيصل أن يعكس املفهـوم مقـدار   و .سياسية متباينة
ن أل ،هو أمر طبيعـي و ،الشقاق بني الفاعلني السياسيني

 .فضاء لصراع اخلطابـات السياسـية   ،التواصل السياسي
من مظاهر هذا الصراع سعي كل فاعـل سياسـي إىل   و

عريف غـريه  أن تو ،التدليل على أن تعريفه يصيب احلقيقة
جيب أال يعزب عـن   ،فضال عن ذلك. ينأى عن املقصود

ليس حـول اللغـة الواصـفة     ،البال أن جوهر الصراع
د وفذلك جمرد قناع حيجب خالفات حـول ور  ،للمفهوم

قـد يضـمر صـراعا يف    و ،تأويل سياسي لوضعية معينة
  .املواقف السياسية

  الروابط احلجاجيةو التعريف  

سي حقال يعكس صـراعا  أضحى التواصل السيا   
 سواء على مسـتوى األفكـار   ،بني الفاعلني السياسيني

أو على مستوى ) احلجاج اإليديولوجي(اإليديولوجيات و
عندما ينجر اخلطـاب إىل نصـب    ،املنازعات الشخصية

احلجـاج  (حجج مدارها حول املخاطـب ال اخلطـاب   
تكشف بنية اخلطاب اللغوية  ،يف كلتا احلالتنيو ).اخلارجي

فإذا كنا قـد  . ن مقدار اخلالف بني األطراف املتصارعةع
) أفعال جهيـة ( صيغا تعبريية يوظف أشرنا إىل أن احلجاج

ببعض  فإنه يتوسل كذلك ،عالقة املتكلم بالتعريف تترجم
العالقة   نوعية  تعكس  اليت )(Markers اللغوية املوسومات

بالـذكر هنـا     خنـص و ،اليت تنتظم األطراف املتفاعلة

  ".لروابط اخلطابيةا"

):10(لتوضيح األمر ننطلق من املقطع اخلطايب   

 ،التحديث ليس هو األخذ بأسباب الغـري و )"10(
لكـن  و ،موضات التدبريو ليس هو استرياد آخر الطرائقو

من غري إقصاء  ،هو القدرة على تعبئة كل طاقات هذا البلد
هو ذا التحدي الكبري الذي يقع على كاهـل  . أو ميش

  )1999-غشت-6 ،احلياة ،حسن أوريد..."(بكاملها أمة

حتـدد   ،نالحظ أن املسار احلجـاجي للتعريـف  
الذي  مل تقتصر  ،)لكن(باالعتماد على الرابط احلجاجي 
إمنا تعدت هذا النطاق و ،وظيفته على ربط أجزاء خطابية
  .(Instructionnel)لتضطلع بدور املوجه احلجاجي 

ؤكدة من قبـل  أصبحت هذه احلقيقة يف حكم امل
بعض الدارسني الذين ذهبوا إىل أن الوظيفة احلجاجيـة ال  

مبعىن آخر فإن املعلومـات  . ميكن فصلها عن البنية اللغوية
 ال تتحدد بالضرورة بناء على وسائط مقاميـة  التداولية 

يفصـح  " اللغوي السنن " ألن  ،لغوية اعتبارات خارج و
 كـرو يقـول دي   .احلجاجيـة لألقـوال    عن الوجهـة 

)Ducrot.O 1980 (يف هذا السياق:  

ال تتحدد القيمة احلجاجية لقول معني بناء علـى  "
بل ميكن أن تتضمن  ،املعلومات اليت يتوسل ا املخاطب

متـنح  ...أو صيغا لغويـة  ،أو تعابري ،)مورفيمات(اجلملة 
  .)16("للقول وجهته احلجاجية

ال شك أن ورود الرابط املذكور بعد خمصص النفي 
يشي بأن مثة خالفـا حـول تعريـف مفهـوم     ) سلي(
حيث يسعى املتكلم إىل نفي مـا حيتملـه    ،"التحديث"

ليدل علـى  ) لكن(فريد الرابط  ،املفهوم املذكور من معان
هـو   )لكن(فالذي يرد بعد  ،الطابع الرتيب هلذه التعاريف
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فإنه يكشف عن التوجـه   ،فضال عن ذلك ،أكثر ورودا
ز التعريـف الثالـث بقـوة    حيث يتمي ،احلجاجي املضاد

  . مقارنة بالسابقني) Force argumentative(حجاجية 

 ،إن جوهر االعتراض ليس على مضمون التعريفني
فالتعريف األول قـد   ،إمنا ما يستلزمان من نتائج مضمرةو

يلزم عنه الدعوة إىل األخذ باألسباب الـيت كانـت وراء   
ثابـة مـربر   أما التعريف املوايل فقد يكون مب ،تقدم اآلخر

 ،احلديثـة  )التكنولوجيـات (التقانـات  السترياد أحدث 
ملا كانت أطروحـة  و .كطريق موصل إىل املبتغى املطلوب

ضـطر  ا ،املتكلم ختالف ما يستلزمه التعريفان من معـىن 
حسـب   ،الذي يفيد ،)لكن(املتكلم إىل استخدام الرابط 

  .خمالفة ما بعده ملا قبله ،النحاة

تنتج أن ورود املوسـومات  نس ،على هذا األساس
ميكن أن تعكس مقـدار   ،يف استراتيجية التعريف ،اللغوية

تكشف عن البعـد  و ،االختالف بني الفاعلني السياسيني
من خالل ظاهرة  تعدد األصـوات   ،التلفظي يف التواصل

)Polyphonie(،    اليت تقضي بعدم جتـانس األصـوات
  . اخلطابية داخل النص الواحد

أننا بسطنا عـددا مـن    ،ما تقدممن خالل  ،نييتب
حماولني التركيز علـى   ،القضايا املتعلقة بالتواصل السياسي

باعتبارها من اآلليات احلجاجية اليت  ،استراتيجية التعريف
ميكن أن يعول عليها الفاعل السياسي للوصول إىل أهدافه 

  .اخلطابية

 ،كما بينا أن هناك اختالفا بني التعريف املعجمـي 
جريان استخدامه يف احلقل و ،صانع القاموس كما ميارسه
 ،أو اخلاصة ،فاألول حيدد مداخل األلفاظ العامة: السياسي

أما الثـاين فيعـرف    ،صارمةو بناء على معايري موضوعية
انطالقا من اعتبارات ذاتيـة   ،أو اللفظة العامة ،املصطلح

حبسـب مقاصـد    ،جتعل التعريف يتسم باملرونة الداللية
فقد يعدل الفاعل السياسي يف  ،ام التخاطبمقو ،املتكلم

كثريا ما  ،وهلذا. أو يسقط بعض أجزائه ،مدلول التعريف
جند التعريف داخل التواصل السياسي  تتصـدره أفعـال   

أو يستخدم  ،وجهية دالة على مواقف املتكلم من املعرف
روابط حجاجية تعكس الصراع القائم بـني الفـاعلني   

  .السياسيني

ن التعريف يف التواصل السياسي سالح يتبني أ ،ذا
بواسـطته  يتمكن و ،بطريقة ذاتية ،يوظفه املتكلم ،بالغي

االعتـراض علـى   و ،وإقناع املخاطبني ،من تربير مواقفه
  .خطاب اخلصم
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  املُعجم الفَلَكي الشامــلُ

طلُّوالتع إىل مفَ طلحٍصلكي عريب مسقرت  
  

  )*(عبد األمري املرتضى املؤمن. أ   

  

الذي اقترب  يف هذا العصر العلمي والتكنولوجي،
الفلكية  االستكشافات وتالحقت من األرض، فيه الفضاء
 صادر السهلةامل خالل من مكان كل يف وتناثرت والفضائية،

ب يواحلواس والنشرات واالت كالصحف واملُيسرة،
  .قراص املدجمة، وغريهااألت ونترنإلوا

إجناز معجم  يصبح واملعلومايت، العلمي العصر هذا يف
من  الفلكية فلكي محكم، يصون املواد واملفردات

 األصيلة والدقيقة، املصطلحات عن والبعد واالحندار سيبالت

  .القيام بذلك ستطيعي من على عصرية ضرورة

لقد متنيت أن أجد معجماً فلكياً متقناً إىل جانب 
معجماً جيمع  العربية املستمرة، الكثري من اإلصدارات

ومصطلحاا وأعالمها ومراكزها وكل ما  املواد الفلكية
يسعف القارئ  الشيقة، املادة هذه من واملسلم العريب حيتاجه

  .تخصص، ويليب طلبه عند احلاجةواملثقف وامل

وال يبدو أنه متوافر  املعجم، هذا على ولكن مل أعثر
 هناك عدد قليل من املعاجم .واإلسالمية يف مكتبتنا العربية

 والقوائم واملسارد واملشاريع املوسوعات القواميس أو أو

دون املطلوب، ودون  ولكنها املعجمية، الفلكية واألفكار
  .الطموح

 املُعجم " جاءت فكرة أو مشروع الواقع هذا من و

يالفَلَك سنة الصادر، "احلديث والفلك ،لتراثا ...لالشام 

  .عن دار العلم للماليني يف بريوت ،2005

  جتارب ال متأل الفراغ

 هذا احلقل يف العاملني ،حق اآلخرين نغمط ال ولكي

ة السابقة الفلكي املعجمية التجارب علينا ذكر يتحتم ،العلمي
  .يف عاملنا العريب واإلسالمي

 اإلسالمية منومل ختلُ املكتبة العربية : وللحق نقول

 القرن( املاضي القرن امتداد فعلى ؛فلكية معجمية جتارب

أو املوسوعات  القواميس أو املعاجم بعض وجدنا )العشرين
إضافة إىل عدد من القوائم الفلكية مستقلة أو  الفلكية،
  :خاصة املترمجة، أذكر منها الفلكية، لكتبا ببعض ملحقة

1- "الصادر يف  ألمني املعلوف، "املعجم الفلكي
  .صفحة 150على، وحيتوي 1935مصر سنة 

القاموس الفلكي واألبراج وصور النجوم " -2
الصادر  ،للدكتور منصور حنا جرداق "وأمساؤها العربية

  .صفحة 326يف بريوت، ويتضمن  1950سنة 

  

 قم -  إيران -ك وتارخيه لباحث يف علم الف (*)



 

 

 .ماجيرت، وهـ .ا ملؤلفيها "الفلكية وسوعةامل" -3
 ،)من مصر( عياد القوي عبد الدكتور وترمجة تسمومان،

يف  ت، صدرصفحة 822 يف مادة، 2000 حنو نضمتتو
  .1990مصر سنة 

علي حسن  للدكتور "احلديث الفلكي املعجم" -4
 432 مادة، يف 1522، ويتضمن )من سورية(موسى 

  .1995 صفحة، صدر يف دمشق سنة

العلمي  العصر تناسب ال املعاجم هذه وكل
لكتابتها قبل عصرنا،  إما. واملعلومايت الذي نعيش فيه

، املتسارع واملعلومايت العلمي والتطور الفضاء عصر
د كبري من املواد واملصطلحات الفلكية ا عدوبذلك فا

خمتصرة حمدودة، اقتصرت  احلديثة، أو لكوا صغرية
اختصرا أو  ،واد واملصطلحات الفلكيةم من املعلى امله

املواد  من عدداً أغفلت أو يف أسطر حمدودة قليلة،
 نعثر على معجم مل وبذلك. التراثيةواملصطلحات الفلكية 

فلكي - شامل فضائي، املاضي والفلك  بالتراث اهتم
  .احلديث واملعاصر

  معجم فلكي جديد

وي الفراغ لسدالفَلَك جاملُعيالعريب  عاملنا يف م
  شامل، فضائي فلكي معجم توفري سبيل ويف واإلسالمي،

وقارئ العربية من مادة  ما يضم واملسلم حيتاجه العريب
ه وعقله، بلوفضائية محكمة واضحة قريبة من قفلكية 

الفلكي  املعجم" :بدأت مبشروع ودقيقة يف مصطلحاا،
 علمي مشروع هوو "والفلك احلديث التراث ..الشامل
) astronomy( الفلك بعلم يتعلقما  كلَّ فيه أمجع أنْ حاولت

   –له  الالزم بعد اإلعداد –وقد استغرق مين  وحديثاً، قدمياً

  .أربع سنوات من التفرغ التام والعمل املتواصل

إجنليزي، -عريب( ألفبائي، فضائي-فلكي معجم وهو
 ،)تراثية واحلديثةال( اجلداول من عدد مع مدخالً، 3558 يضم

  .)عريب - إجنليزي وإجنليزي -عريب( واملسارد امللونة، والصور

  :وقد مجعت فيه

- ة موادجرة، مساء، :ساسيةأ فلكيقَمر، كواكب مشس، م 

  ...، كَوكَباتشهب سوداء، قوبث ،جنوم سيارة،

أوج، حضيض، اختالف  :وفضائية فلكية مصطلحات -
لَك التدوير، أفق املنظر، قدر، عقدة، فلك حامل، فَ

  ...نِقاط الغرانج، ،احلدث

، بطْلَيموس، البتاين، سهيبارخو :وفضائية فلكيةٌ أعالم -
اين، كارل ينشتآ هابل، ليو،غالي كوبرنيكوس، البريوين،

  ...ساغان، فاروق الباز

 ج الصايب،الزي التذكرة، املسعودي، القانون :فلكية كتب -

، لكارل الكون  ني،الرئيسي الكون نظامي حول حوار
 ... ساغان، موجز تاريخ الزمن

 مرصد ية،الشماس مرصد اإلسكندرية، صدرم :مراصد -

  ...مرصد حلوان مراغَة،

كوكبة الدب األكرب، كوكبة : كوكبات وبروج -
  ...التنني، برج احلَمل، برج الثَور

رِجل اجلبار، الدبران،  سهيل، اليمانية، الشعرى :جنوم -
  ...قْربالع قَلب

هذه مناذج متنوعة من املعجم، وهناك أخرى غريها 
  .ال جمال لذكرها

كتبها أمل  املداخل أو املواد وآالف غريها، وهذه  
لفئة حمددة من القراِء دون غريها، وإمنا هي للجميع، 

والباحث، وقد صغتها  واملتخصص للقارئ العادي واملثقف
  .قريب من اجلميعوبأسلوب عصري واضح 



 

 

 سبيل مصطلح فلَكي عريب دقيق، رجعت إىل ويف
ما وفرته جمامع اللغة العربية واملراكز العلمية وبعض 
املعاجم احلديثة اليت متيز مؤلفوها بالدقة والكفاءة يف 
جمال املصطلح العلمي، إضافة إىل الرجوع إىل مصادر 

وكنت أقارن وأختار وأجتهد  ،اللغة األم على أنواعها
  .عند الضرورة

  حديثٌ معجم تراثيٌّ

حديث و معجم تراثيٌّ هو الشامل، الفلكي واملعجم
جيمع بني املادة الفلكية التراثية واملادة  -يف آن واحد -

صيت فيه ما استق ؛الفلكية الفضائية احلديثة واملعاصرة
أنْ استقصي ة التراثية القدمية  استطعتمن املواد الفلكي
النجوم واآلالت  عالم والكتب وأمساءواملصطلحات واأل
قرآنية، وغريها مما الفلكية الادة املد والفلكية واملراص

  .وفرته املصادر الفلكية القدمية

ي من مواد صاستطعت أن أستق ما واستقصيت
ومراكز  وكتب وأعالم ومصطلحات حديثة وفضائية فلكية

وبرامج فضاء وأقمار صناعية ومركبات  فلكية ومراصد
العلمية  والقنوات املصادر وفرته مما وغريها، ئية،فضا

القدمية  التراثيةأمكن ربطه بني املواد  ما رابطاً احلديثة،
من مادة  يناسبها وما احلديثة واحلديثة، ذاكراً املادة الفلكية

كتبت يف  ،فمثالً .قدمية مصادر من هاتاقتطف قدمية، فلكية
: هكذا Lunar eclipse)= الكُسوف القَمري(مدخل 

"رِيالقَم ر دخولُ هو اخلسوفالكرة األرضية، ظل يف القَم 

 يف ويشاهد ،بدراً القمر يكون حينما اخلسوف وحيدث
  ...فوق األفق القمر فيها يكون اليت األماكن مجيع

 ،سالمية هذه الظاهرة علمياًعرفت احلضارة اإل
همةوسجابن يونس أرصاداً م املصري عن  ل الفلكي

  .خسوف القمر يف زِجيه الكبري احلاكمي املعروف

 682املتوىف سنة ( القزويين زكريا الطبيعة عامل ثدوحت

 األرض وسببه توسط " :بقوله يالقمر سوفاخل عن )هجرية

 إحدى يف فإذا كان القمر الشمس، وبني )القمر أي( بينه

  .15ص  عجائب "...والذنب الرأس نقطيت

كان هلا ما  إذا( األخرى، املداخل هذا املدخلِ ومثل
 املصطلح احلديث أذكر وحني )الفلكي ناتراث من يناسبها

املصطلحات التراثية القدمية،  من هيناسب ما له أذكر ،كمدخل
  .لكي يرتبط احلاضر باملاضي

 علْم(أذكر معه  )astronomy( علم الفَلَك :فمثالً
  .)اهلَيئَة

والكسوف ياحلَلَق )annular éclipse( معه أذكر 
  .)حلْقةُ النور(

دائرة (و) فَلَك الربوج( امعه أذكر  الكُسوف ةودائر
  ).الربوج

) بيت الرصد( معه أذكر )observatory( واملَرصد
   .)دصالر(و )دالرص دار(و

 كوكب نب،الذّ معه ذو أذكر )comet(واملُذَنب 

  .وغريها ،الضفرية ذو كوكب الذؤابة، الذنب،

 ،املنقض الكوكب معه أذكر )meteor( شهابوال
   .اهلاوي والنجم ،املنقض والنجم

 )السيارات( معها أذكر )planet( السيارة كباوالكو
يأخذ  ماكثرياً  ،إضافة إىل ذلك).. املتحريةالكواكب ( أو

حي املصطلح التراثيال يقستل إىل املدخل مدخالً م
توافر وذلك لكي ؛األساسيارئ املصطلحات التراثية للق ت

 :واحلديثة يف املعجم، ومن األمثلة على ذلك

  .كُسوف حلَقي: ، انظرالنور حلْقَة

  طُّ االستواِء السماويخ: معدل النهار، انظر دائرةُ



 

 

  .املَرصد: بيت الرصد، انظر

  .دائرة الكُسوف: فَلَك البروج، انظر

  .بِيةجاذ :، انظرميل طَبيعي

ي أَسماء راثية، وهوعلى مستوى أمساء النجوم الت
مزِي الغريب الر مجعت بني االسم ،عربية قدمية يف غالبها

  .، وذلك من خال ل اإلحاالتالتراثي العربِي واالسم

  :ومن األمثلة على ذلك

  .منكب اجلَوزاء: لفا اجلَوزاء، انظرأ

  .رطانالش: بيتا احلَمل، انظر

  .رقَدالفَ: غاما الدب األصغر، انظر

  .سرة الفرس :انظر ،دلتا الفرس

  .اجلناح: لون الدجاجة، انظرسبإ

للفُوهات  الكثرية األجنبية األمساء إىل وإضافة
والزهرة  وعطارِد القَمر سطح على الفضائية واملعامل
ء ومعامل أمسا من يل تيسر ملا كتبت مداخل واملريخ،

  :وفُوهات عربية إسالمية فضائية، أذكر منها

البريونـي، فُوهة ابن يونس، فُوهة اهلازن  فُوهة
سهل  فُوهة البطروجي، البتانـي، فُوهة ،)اهلَيثَم ابن(

القاهرة، مرتفعات ليبيا، مذنب  وادي سوريا، سهل سينا،
  .توفيق، مع الشرح الالزم لكل مدخل

  ة ــالتراثي املصطلحات تتوافر األساس هذا وعلى

واملسلم  العريب القارئ ويستطيع املعجم، يف واحلديثة
القدمية  العربية واملصطلحات املفردات على احلصول

  .واحلديثة بيسر وسهولة

والقوائم  احلالة نادراً ما جندها يف املعاجم وهذه
ويستخدم مترجم  فاألغلب الفلكية، للمصطلحات العربية

 فرصة كثرياً ما تفَوت على القارئ اليت املداخل األجنبية،

التراثية األصيلة، حىت لو  املادة أو على املصطلح احلصول
  .كانت ضمن املادة املكتوبة

وما قارا من الكتب  ،إنَّ املعاجم الفلكية العربية
ترمجة، املادة الفلكية احلديثة امل غالباً ما تركِّز على ،الفلكية

 دون إدراج مفردات أو مصطلحات فلكية تراثية، أو

 ما وهذا للمادة املترمجة، تراثية قدمية مقابالت عن البحث

  .واإلسالمية األصيلة العربية الروح يفقدها

أن يكون ذا ) للمعجم الفلكي الشامل( لقد أردت
طابع عريب – ذلك يف مقدمة املعجم ،إسالمي وقد ذكرت. 

 عريب لقد أردت أن يكون ذا طابع: "ما ذكرت ذكر نصأ

 الدرجة يف ،العرب واملسلمني متناول أيدي يف يقع إسالمي،

عربية أصالً تناوهلا  أنَّ كثرياً من مداخله وخاصة األوىل،
  .عن مقدمة املعجم الفلكي الشامل" الفلك اإلسالمي

  إضافات جديدة

ادة الفلكية مل يقتصر املعجم الفلكي الشاملُ على امل
 لَ موادخة واحلديثة املعروفة، وإمنّا حاولت أن أُدراثيالت
فلكية ميكن اعتبارها جديدةً مل تتوافر يف املعاجم الفلكية 

  .التقليدية

 مصطلحات استخراج اجلديدة املواد هذه مقدمة ويف

 الكونية والفلكية القرآنية، من اآليات خالل من قرآنية فلكية
تلك اليت هلا دالالت فلكيةٌ صرحيةٌ وواضحة، ومن هذه 

  :املصطلحات

 قرآنية فَلَكيةٌ آيات -

  انشقاق القمرِ  -

- الن عواقوممج 

 الدنيا  السماُء   -



 

 

  بعالس ماواتالس -

  .وغريها ،السماُء واألرض -

وضعت مصطلحاً  تعاىل، خبالقه الكونَ ولكَي أربط
 The ) (اخلالق(أو ) خالق الكَون( :جديداً باسم فلكياً

Creator of Universe (هذه املادة من وقد كتبت 

والكَون، دون احلديث عن  خاللِ العالقة بني اخلالق
 جوانب أخرى عن اخلالق عز وجل، وهذه املادة تتكون

يات األساسية فاألول: "... أذكر منها ،كلمة 380 من
ها هذا الكونُ، واليت حددها علماء الفلك اليت تكون من

ال تكفي وحدها  ،واملَكَان ،مانوالز والطاقة، املادة، :بأربع
. وحيوي كالذي نعيش فيه ومتقن كون منظَّم لتشكيل

 أو) فَوضى(وحدها يعنِي وجود  إنَّ وجود هذه األوليات

ائيوشغري منظَّم ع إ ؛كون ا تفتقرألواعية ةىل قو"...  

أدخلت مداخلَ جديدةً أخرى  ،إضافة إىل ذلك
  :من قبيل

)واة الفَلَكة( )هسردة مة ( )بغداد الفلكيسردم
تراثٌ ( )مراصد املأمون( )بيت احلكمة( )مراغة الفلكية

)  دراري( )كوملبيا كارثة ( )تشالنجر كارثة( )فلكيٌّ
أرض ( )توقيت عريب( )كونٌ مضاد( )بالنجوم اهتداء(

  ... وهكذا) مقابلة

أو ) املدخل الواحد(ترك القارئ على قراءة أومل 
إحاالت  ،يف اية املادة ،وإمنا وفرت له وحسب،) املادة(

: األساسي هلا عالقةٌ مبادة املَدخل أخرى إىل مداخل تدفعه
إىل مداخل  األخرى حتيلوهذه املداخل ) انظر أيضاً(
ةجيدعلى تفاصيل أكثر عن  وذلك للحصول .وهكذا ،د

وبذلك يصبح املعجم أشبه باحلاسوب  .املقروء املوضوع
  .املكتوب

من اجلَداول الفَلَكية  عدداً صممت ،ذلك إىل إضافة
 ،العرب واملسلمني ،جداول بأشهر علماء الفلك: السهلة
 شهر املراصدوثالثة بأ ،الغربيني ،علماء الفلك بأشهر وأخرى

وخامسة بأشهر  ،الفلكية بأشهر املصادر رابعةو الفلكية،
  ...وهكذا ،اآلالت الفلكية

  لتاليف األخطاِء واإلشكاالت محاولَة

النقص، فالنقص  نهناك عمل كاملٌ، خالٍ م ليس
حالة بشريةٌ ال ينجو منها أحد مهما كان، والكَمالُ هللا 

  .تعاىل وحده

نمضذه  وة العامة تتفاوت األعمال هرِيشاحلالة الب
 .د جداً وممتاز وأكثرجيد وجيرديء و بني يف الدرجات

وهذا أمر بديهي ومتوقع يف أي عمل يقوم به إنسان، ولذا 
النقص،  نعثر على معجم فلكي كامل خالٍ من سوف ال

والَ ) لَاملُعجم الفَلَكي الشام(تثين أو أي عمل آخر، وال أَس
لكن ال بد من . الحق ،أي معجمٍ فَلَكي مستقبلي
  .االستفادة من األخطاء السابقة

ومفردات ومصطلحات  مواد من توافر ما تابعت لقد
 يف املتمثل  الكثري املراجع العربية، ووجدت اخلريفلكية يف
 العربية والباحثني املتخصصني يف واملؤسسات اامع جهود

  .اللغة العربية والعلوم

يف املتمثل  الواضح النقص هناك ذلك، جانب وإىل
للمفردات  ،الدقيقة غري أو ،الصحيحة غري االستعماالت

  .الفلكية

يف كثري من  ،جند ،فعلى مستوى الفَلَك احلديث
حيحة األحيان، ترمجات إىل العربية، غري دقيقة أو غري ص

املُصطلحات الفَلَكيةُ إىل رجم فكثرياً ما تت. أو مضطربة
  .معان عادية غَير فَنية، بعيدة عن الطبيعة املصطلحية هلَاَ



 

 

  :ومن األمثلة على ذلك

)Fireball( ت إىلرجِمت )اًيناق جِدـزك بر( ،
 اج(واألدقشهاب وه(.  

)Flare star(  إىل تجِمرت)واألدق  ،)جنم مشتعل
 ).جنم اندالعي(

)airglow( ت تإىل رجِم)دق واأل ،)ضوء السماء
ترجم نفسها أو يبقيها امل ،)هوائي توهج( أو )وهج هوائي(

 :ومن األمثلة على ذلك ،ولكن باللغة العربية

)Trojans( إىل ترمجت )دق واأل ،)تروجان
  ).طرواديةالكويكبات الطروادية، أو الال(

)cepheid( إىل ترمجت )جنم (واألدق  سيفيد، جنم
 .املعروفة) cepheus(يفاوس قتابع إىل كوكبة ) يفاويق

وهناك مفردات أجنبية هلا مقابالت عربية أصيلة، 
  :منها مثالً

)Andromeda galaxy( رمجتإىل ت )ةجمر 
  ).املرأة املُسلْسلة( الفلكي ناتراث يف يقابلها حني يف ،)اندروميدا

)Parallax (تجِمرإىل ت )يف )االنزياح الظاهري ،
  )اختالف املَنظَر( :ا مصطلح تراثي هوحني هل

)aphelion( إىل بعضهم نقلها )يليونأي  )ا
  ).سأنقطة الر: (هونفسها، يف حني هلا مقابل تراثي 

)deferet( نقلها بعضهم إىل نفسها)يف ) تيديفر
: اومثله ،)فَلَك حامل( :حني تقابلها مادة تراثية هي

)epicycle (نفسها بعضهم نقلها )يف حني  ،)لكسيابي
  ).دويرفلك الت: (يقابلها مصطلح

وهناك أمساء أو مصطلحات عربيةٌ أصيلة انتقلت 
اللغة  إىل مث ترمجت ،صحيحة أو محرفةً إىل الغرب

الفَلك مشوهةً وكأا مصلحات  قاموس العربية، ودخلت
  :غري عربية أصالً، منها مثالً

الفرقدين  أنور )جنم( وهو( )Kochab( )الكوكب(
ترمجت بعد  ،)Ursa major(التابع لكوكبة الدب األكرب 

ومن املفروض أن ترجع  ،)خوشاب(رحلتها ورجوعها إىل 
ما نص عليه أحد القرارات الصادرة وهذا  ).كوكب(إىل 

الكلمات : "عن جممع اللغة العربية بالقاهرة، إذ يقول
إىل  تعود ت،العربية اليت نقلت إىل اللغات األجنبية وحرف

   "...ما نقلت إىل العربية مرة أخرى اأصلها العريب، إذ

 )Dubhe( الدبالدبة أو  :ذلك ن األمثلة علىوم
 ).دبة(، واملفروض أن ترجع إىل أصلها الدي إىل ترمجت

 :وترمجت كتبت هكذا )Almanon( املأمون
 ، وهي)املأمون(لها أن ترجع إىل أص واملفروض ،)املانون(

  .كلمة واضحة جداً

 ترجع أنْ واملفروض) يدراال( ترمجت )ardi( العرضي

 .)يف سورية عرض إىل نسبة( )العرضي( أصلها إىل

، )استروالب(إىل  ترمجت )astrolabe( أَسطُرالب
  ).أَسطُرالب(واملفروض أن ترجع إىل استخدامها العريب 

 ،)ميبتولي(ترجِمت إىل ) Ptolemy(بطْلَيموس 
  )بطْلَيموس(واملفروض أن ترجع إىل استخدامها العريب 

  .وهكذا كلمات كثرية جداً ال جمال لذكرها

 -ما أمكنين-حاولت ويف املُعجم الفَلَكي الشامل،
استناداً إىل املتوافر أو  ،انتقاء املقابل الدقيق للمفردة املترمجة

جنيب على أو أبقي املصطلح األ العربية، املمكن يف اللغة
  .مناسب أو قوي بقوته وشهرته مقابل له يكن مل إذا حاله،

  :مثال ذلك



 

 

وهي كلمة أو مصطلح  )telescope(التلسكوب 
يب يف القوة والشهرة، ور، مل ينافسه مصطلح عرمشه

) املرقب(فوضعته مادة أساسية، ومل أغفل املقابالت 
هلا مداخل  فوضعتها إىل جانبها، مث أفردت ،)املقراب(و

 .تلسكوب: انظر املرقب، :األساسية املادة إىل مستقلة حتيل
  .ليستطيع القارئ احلصول على املادة من املَدخلني

  إشكاالت ومعوقات

تقناً وناجحاً، عملٍ علمي يراد أن يكونَ م وككلِّ
ولو كان  قات والصعوبات واإلشكاالت،مل خيلُ من املعو

جاهزةٌ  والفكرة واملوضوع ن اخلطةأل ،األمر هلان ترمجة
  .على األقل

أو تصميم معجم  إنشاء أولكن يف حالة إعداد 
كاجلمع : ، ال بد من خطوات إضافيةفلكي عريب شامل

واالختيار وتقدير املساحات املناسبة لكل مادة وكتابة 
املادة املهمة أو الشهرية أو املتوافرة دون غريها، وأمور 

  .جم املترجم يف غىن عنهاأخرى يكون املع

 ومن املشاكل األساسية اليت واجهتنِي يف العمل
عربيةً ) املادة(فهل األفضل أن تكون  ،)املداخل(مسألة 

إنَّ املدخل األجنيب أسهل ملعجم فأو أجنبية؟ وبالطبع 
 األجنيب حديث، وذلك الستقرار املصطلح الفلكي فلكي

  .صطلح العريبوعدم استقرارِ امل) اإلجنليزي(

املعجم( لكن الشاملَ الفلكي ( تراثي ذو طابع عريب
،أن أجعل  األساس هذا وعلى إسالمي لَيكان لزاماً ع
والصعوبة،  تأيت املشكلة هنا ومن عربية، مادة املدخل

الفلكية العربية غري مستقرة،  املصطلحات من فهناك الكثري
أمامه املصطلحات  األجنيب الواحد قد تتعدد فاملصطلح

  .العربية املناسبة

الشهري  املصطلح هذا فمقابل )supernova( :ومثاله
 املُستعر األعظم، :منها أذكر أيضاً، شهرية عربية مصطلحات

رفَجظم، املُتظم، األعاألع دد، النجوم  املتجدالفائق التجد
 املصطلحات فأي هذه املوقتة فوق اجلديدة وأمساء أخرى،

األخرى تعدد اسم النجم  املشاكل ومن القارئ؟ إىل قربأ
الواحد يف تراثنا الفلكي.  

) برانالد(لنجم فمثالً يذكر الصويف عدة أمساء 
)Aldebaran(، عني الثور، تابع النجم، تايل النجم، :وهي

 احادي النجم، املجدح، الفنيق، ويف الفلك احلديث ألف
  .)Alpha Tauri(ورالثَّ

ويف الوقت  معين، جنم على )معني اسم( يدلُّ حياناًوأ
ل (:ومثاله ).كوكبته( على االسم هذا دلّنفسه ياحلَم (

)Hamal( وهو دل، جنوم أحل و برج احلَماحلَم)Aries( 
  .برج أو كوكبةٌ من كوكبات السماء املعروفة

يقع يف  وأحياناً أخرى اسم معين يدلُّ على جنم
 عينة، واالسم نفسه يدلُّ على جنم آخر يقع يفم ةكوكب

 ةالواقع يف كوكب) الطَّرف(جنم : كوكبة أخرى، ومثاله
أيضاً يقع يف ) رفالطَّ(ه وهناك جنم آخر امس ،السرطَان

  .كوكبة األسد

ف منه أقرب إىل الوصاسم لنجم  ،وأحياناً أخرى
      دم يف يداملُقَ: (إىل االسم احملدد أو املصطلح، ومثاله

دلتا ( بـ ويف املصطلح العريب خيتصر ،)حلواء اليسرىا
ويف املصطلح  ،)حلواء اليسرىا يد املُؤخر يف ( ومثله ،)احلواء

 بعض مقابل ويف .)بسلون احلواءإ( الغريب خيتصر بـ 

 ،دداًمصطلحاً أو امساً حم ال جتد احلديثة، الفلكية املصطلحات
 :أو الظاهرة، ومثالهملدلول املادة  مجلة أو شرح هناك وإمنا
مقَداالعتدالَني ت: )Precession of equinoxes ( ويقابله



 

 

حركَة الكَواكب الثابتة " :اإلسالمي الفَلَكي التراث يف
  ". لزيادة أطوال هذه الكواكب بسببها

  .أخرى ال جمال لذكرها ومشاكل صعوبات وهناك

 ةمؤسس إىل حباجة العمل هذا مثل إنَّ :أقول أن يبقى
تقوم مبستلزمات  ةسمؤس ،يف إجنازه تساهم أو به تقوم
 النادرة املعلومات باستحصال سواء األساسية، العمل

املؤسسات  ببعض املُتعلِّقَة املعلومات كتوفري والصعبة،
الفرد احلصول  على بيصع اليت د يف البالد العربيةواملراص
أو  املعاصرين، العرب الفَلَك أعالم وتوفري أمساء عليها،

  .توفري نفَقَات العمل واستمراره

يشارِكَنِي  أن دون ،وحدي عملال اذ قمت لقد
مني استغرق ذلك لو ؛أحد يف دعمه ودفعه إىل الظهور

)من العمل املتواصل، متفرغاً تاركاً أي ) أربع سنوات

لعملٍ أكرب وأكثر تطوراً ) ةخصبنواةً م(وأظنه . مل سواهع
  .ةوقفت وراءه مؤسسة علمية وثقافيإذا ما 

لتوفري مادة فلكية  جادة محاولةٌ فهي  ،وأخرياً
 عريب ومصطلح فلكي ،معجمية دقيقة، جاهزة) كرحم

  .استناداً إىل مصادر الفلك األم) بالشكل

عريب  سٍنفَعريبٌّ شاملٌ بِ معجم فلكيٌّ هو وبالتايل
 الفَلَكية الكُبرى باإلجنازات القارئ يذَكِّر غريب، ال إسالمي،

  .العامل أمجع إىل اإلسالمية العربية حضارتنا متهاقَد اليت

مالحظات السادة العلماء  جداً أنْ أتلقّى ويسعدنِي
 هذا العمل، ألُِصحّح ما وقع فيه والباحثني والقراء، على

 أكثر عمل أخطاء أو إشكاالت أو اقتراحات، يف سبيلمن 

  .مشوالً وأكثر تطوراً

 



   
 
 
 

 

 
  ،احلركة النقدية يف املعاجم اللغوية العربية القدمية

  *.وقضية التقريب واالستعمال

   
  )**( عبد اإلله الربون. أ

  

علم توارثه العرب منذ مئـات   ،فن صناعة املعاجم
حـدث    يمظهم  حتت وقع حتول عؤأنشأه علما ،السنني
 املعجـزة   ، الكرمي  القرآن  نزول بفعل   العربية اللغة  يف
أسـلوبه   ةببالغ ،همءالعرب وخطبا  شعراء ت حتد يت ال

ـ  . وقوة إقناع خطابه ا ذفانربى علماء التفسري لشـرح ه
وىل للدرس بذلك الطالئع األ افشكّلو، اخلطاب السماوي

والنواة إلنشاء فرع من فروع علم اللغـة  ،اللغوي العريب، 
، وذلـك مـن   وهو علم املعجم بشقّيه النظري والتطبيقي

  )1(.رحهم لغريب القرآن ولغريب احلديثخالل ش

مبا تضمنته مـن قـوائم    )2(فكانت الرسائل اللغوية
أحد الروافـد   وتعاليقها، طويلة من الكلمات بشروحها

وهـو   ،لبناء أول معجم يف تاريخ العربية للتهيئساسية األ
 )4(للخليـل بـن أمحـد الفراهيـدي     )3("العني"كتاب 

اجلمـع  مـن مرحلـة   نتقال لك االذليتم ب ،)ـه175ت(
وفق مقاييس  ،البناء والتأليف املمنهجىل مرحلة والتدوين إ

  .ومعايري حمددة ودقيقة

البـد   ،أليف املعجمي عند العربتواملتتبع لتاريخ ال
ا العلم قد بين على قواعد وأسس متينـة  ذوأن يقر بأن ه

تنوعت بتنوع النظريات  )5(،قامت عليها مدارس معجمية
ىل حـدود  إانطالقا من القرن الثاين و ،ماملعاج ةيف صناع

مما يدل علـى املسـتوى    ،هلجريثالث عشر االقرن ال
  .العلم عند العرب  ااملرموق الذى بلغه هذ

البـد وأن   ،علم بلغ درجة من النضج كأيو
وهـذا   .يعرف حركة نقدية نشيطة تليق ذا املستوى

 مية،القد عاجم اللغوية العربيةاملما تشهد عليه مقدمات 
نلمس جوانب هامة مـن   ،نه بتصفحنا لعدد منهاإ إذ
شغلت الفكر النقدي عنـد املعجمـيني    ايا اليتضالق

لقد بدأت حركة النقد املعجمي مبكرا ألول  .القدامى
وهو كتاب  ،مبفهومه الكامل والشامل ،عمل معجمي

للخليل بن أمحد، وذلك من خالل ما جاء به " العني"
، صاحب كتـاب  )ـه321ت ( )6(أبو بكر بن دريد

حديثه عن قيمـة عمـل       ، يف مقدمة )7("مجهرة اللغة"
والظاهر أن  ابـن  . اخلليل وأثره يف التأليف املعجمي

إعجابا شـديدا، إىل  " العني"دريد قد أعجب بكتاب 
درجة أنه منح صاحبه التفوق املطلق على غـريه  يف  

ف واملُعانِـد  واملُنصف لَه بِالغلَبِ معتـرِ : "هذا اال
     أَم كبِـذَل أَقَـر ،ـعبت لَـه هدعب نكُلُّ مو ،كَلِّفتم

دحوابن دريد، وإن كان يقر بالكفاءة العلمية. )8("ج، 
وبالقدرة اهلائلة على التأليف احملكم للخليل، وأن لـه  
قصب السبق يف هذا اال، إال أنه يشـري إىل بعـض   

هجه، وإىل صعوبة الكشف عن جوانب التعقيد يف من
 وجدة -جامعة حممد األول  -والعلوم اإلنسانية كلية اآلداب ) *(



   
 
 
 

 

وأَلَّف أبو : "يقول ابن دريد". العني"الكلمات يف كتاب 
عبد الرحمان اخلَليِلُ بن أمحد الفراهيدي رِضوانُ اهللا عليه 

، فَأَتعب من تصدى لغايته، وعنى من سما "العني"كتاب 
 هتاياللّ…إِلَى نِه همحه رلكنالً   وـاكشم ـهابتك ه أَلّف

رِهصلِ عأَه انأَذْه ةدحو ،هتطْنذَكَاِء فو ،همثُقُوبِ فَه9("ل(.  

وإذا كان اخلليل قد وضع اللبنـة األوىل يف هـذه   
، فإن ابن دريد، من خالل "العني"الصناعة بتأليفه لكتاب 

عجم، حديثه عن صعوبة منهج اخلليل يف ترتيب وتبويب امل
قد سعى إىل تقدمي تصور جديد يف املنهج، يسـتبدل بـه   
نظام الترتيب الصويت املبين على خمارج احلروف، الـذي  
يتطلب خربة ومعرفة واسعتني بعلم األصـوات العربيـة،   
خاصة يف مسألة التقاليب، بنظام أسهل وأيسر واملتمثل يف 

دا الذي ال يستدعي جه ،نظام الترتيب اهلجائي األلفبائي
يقـول ابـن   . ويعرفه العامة واخلاصة ،كبريا يف استيعابه

فَسهلْنا وعره ووطّأنا شأْزه، وأَجريناَه علَى تعرِيف : "دريد
، وفي السماعِ عبقاحلروف املُعجمة، إِذْ كَانت بالقُلُوبِ أَ

اخلَاصة، وطَالبها مـن   ، وكَانَ علْم العامة بِها كَعلْمِأَنفَذَ
لَى املُراداً عيشفم ةريداً من احلَيعب ةهاجل هذ10( ."ه(        

لقد أراد ابن دريد، باختياره للترتيـب اهلجـائي   
األلفبائي، أن يكون معجمه سهل املنال جلميع من يرغب 
يف تصفحه، وكأن الرجل أحس بضرورة هذا النوع مـن  

ويف تثقيف اتمع، وأن  ،وأمهيته يف تعلم العربية ،التأليف
وهم العلماء، بل  ،مل يوضع  لفئة معينة" اجلمهرة"معجم 

ويف  ،وهذا تطور مهم يف التفكري املنـهجي . للناس كافة
  . طريقة صناعة املعجم

إن فكرة تيسري املعجم ال تقتصـر علـى ترتيـب    
ـ   ادة املداخل فحسب، بل تتعداه إىل إعادة النظـر يف م

املعجم نفسها، وهي املسألة الثانية يف نقد ابن دريـد  
ذلك أن اخلليل أراد أن يستقصي يف ". العني"لكتاب 

معجمه كالم العرب كله، املعروف منـه والغريـب   
النادر، شريطة أن تكون العرب قد نطقت به أو ثبت 

وبدأنا يف مؤلَّفنا هذا بـالعني وهـو أقصـى    : "لديها
ما بعده حتى نستوعب كـالم  احلروف، ونضم إليه 

وبالتـايل فاأللفـاظ    )11( ."العرب الواضح والغريب
من حيث األمهيـة، ومل   ،املعروفة والغريبة عنده سواء

يفصل بينها يف األبواب؛ يف حني أن ابن دريد مل يعر 
اهتماما للغريب والوحشي املستنكر، وفضـل عليهـا   

ـ . الواضح واملعروف من األلفاظ الم فكان مصري الك
الغريب والنادر أن ضـمنه بابـا يف آخـر كتـاب     

وجمعنا النوادر يف بابٍ اشـتملَ عليهـا   ": "اجلمهرة"
على …وسميناه النوادر لقلَّة ما جاء على وزن ألْفاظها

وفرلنا املعمواستع كَرنتا املسنيا أَلْغ12("أن(.  

من خالل اختياره للكالم لقد هدف ابن دريد 
الشائع واملشهور، وإمهال النادر مـن األلفـاظ، إىل   

وجعله وسيلة وأداة طيعـة   ،تقريب املعجم من الناس
وهذه نظرة جديدة لدور املعجم وأمهيتـه  . بني أيديهم

هذا كتاب مجهرة : "يقول ابن دريد. يف توعية اتمع
ناظرِ فيها إىل الكالم واللغة ومعرفة مجلٍ منها تؤدي بال

سم وإنما أَعرناه هذا اال…معظَمها إن شاء اللّه تعاىل
ألنا اخترنا له اجلُمهور من كَالمِ العـربِ وأَرجأْنـا   

كَرنتاملس يشح13("…الو(.  
إنّ فكرة تيسري املعجم وتقريبه من مستعمليه، 

م آخر لَفكرة سوف تتبلور بشكل أكثر وضوحا مع ع
ن أعالم فن الصناعة املعجمية العربية القدمية، وهو م

ت ( )14(أبو احلسني، أمحد بن فارس بن زكريا



   
 
 
 

 

، وذلك يف )15("جممل اللغة" ، صاحب معجم )هـ395
النقد املباشر الذي سيوجهه إىل عمل اخلليل، مربزا بعض 
اجلوانب السلبية يف منهجه من حيث اختيار ومجع مادة 

. يت متّ ا توزيع املداخل على األبواب، والطريقة ال"العني"
إِني ملّا شاهدت ": "امل"يقول ابن فارس يف مقدمة 

 أمحد، ووعورة " العني"كتاب فه اخلليلُ بنالذّي صن
ألفاظه وشدة الوصولِ إىل استخراج أبوابه، وقصده إىل ما 
كان يطّلع عليه أهلُ زمانه الذين جبِلُوا على املعرفة ومل 

إنّ املتمعن يف . )16("…تصعب عليهم وعورة األلفاظ ي
هذا النص، يالحظ للوهلة األوىل الفرق بني ابن دريد 
وابن فارس يف كيفية تناول قضييت مجع مادة املعجم 

  ". العني"ووضعها يف كتاب 
 ،"العـني "فإذا كان ابن دريد يتحدث إمجاال عن 

مع والبناء، فإنّ مكتفيا بالتلميح إىل هفوات اخلليل يف اجل
ما جاء به ابن فارس يدل على أننا أمام رجل متمـرس يف  
دراسة وحتليل العمل املعجمي، له نظرة متبصرة، متفحصة 

لقد قصد قصداً . اخلليليف تناول اجلوانب اهلامة يف عمل 
 ،اجلمـع والوضـع  : ومهـا  ،البناء املعجمي إىل عمودي

ضح وصريح عن فتحدث عن وعورة اللفظ، وهو تعبري وا
اإلشكالية اليت متثلها نوعية املادة املعجمية الواجب تداوهلا 

النـاس  يف معجم القرن الرابع اهلجري، ومدى استيعاب 
خاصة وأن علماء ذلك العصر  ،هلذه املادة وجتاوم معها

وهم أصحاب احللّ والعقد يف شـأن   )17(-مع كثرم-
ـ  نني القواعـد  اللغة، قد جتاوزوا مسألة تدوين اللغة وتق

واستنباطها، كمرحلة حتمية حلفظهـا ومحايتـها مـن    
االندثار، إىل مرحلة التفكري يف كيفية جعل اللغة العربيـة  
يف خدمة مستعمليها، يف عصر رقّـت فيـه احلضـارة    

. وانفتحت العربية على علوم وثقافات شـعوب أخـرى  

التقريـب  "فكان لزاما على هؤالء العلماء ج مسلك 
  ".واإلبانة

يقول ابن فارس يف هذا الصدد يف كتاب اجليم  
هذَا كتاب اجليمِ مـن  ": "امل"وهو قسم من أقسام 

مجمل اللُّغة، قد ذَكَرنا فيه الواضح من كَالمِ العـربِ  
والصحيح دونَ الوحشي املستنكَرِ، ومل نأْلُ يف اجتباِء 

غَرِيبِ آية أو تفِْسري حـديث أو  املشهورِ الدالِ على 
واملتوخى يف كتابِنا هذا من أولـه إىل آخـرِه،   . شعر

التقْرِيب واإلبانةُ عما ائْتلف من حروف اللُّغة فَكَـانَ  
كَالماً، وذكْر ما صح من ذَلك سماعاً  وعن كتابٍ ال 

ن ةحيف ص كشيبِه18(".س(  

إنها نظرة جديدة إىل العمل املعجمي، عمـل  
ينتفي فيه الغموض ويسوده الوضوح القـائم علـى   
اختيار اللفظ الصحيح واملشهور، خدمة لتطور العربية 

فيكون  بذلك ابن فارس . وتيسرياً على طالب املعجم
قد حقّق قفزة نوعية يف تقدم فن صناعة املعجم علـى  

       .    الطريق الصحيح

ويتحدث ابن فارس يف نقده ملنهج اخلليل يف   
ويف ". شدة الوصول إىل استخراج أبوابه"عن " العني"

هذا انتقال من احلديث عن طبيعة مادة املعجم وسبل 
مجعها إىل احلديث عن مسألة الوضع وطريقة توزيـع  

" جممل اللغة"لقد مثّل معجم . هذه املادة  داخل املعجم
البن دريد، مرحلة " اجلمهرة"، و"ييساملقا"إىل جانب 

التجديد اهلادف يف املعجم العريب القدمي بعد ما أبدعه 
إال أن نظرية اخلليل يف بناء ". العني"اخلليل يف كتاب 

املعجم، قد تجوزت نظرا ملا أفرزته مـن صـعوبات   
  .وعقبات يف وجه مستعملي هذا النوع من التأليف



   
 
 
 

 

لترتيب األلفبائي، الذي لقد كان اختيار ابن دريد ل 
اعتربه اخلليل تعليميا وال يستند إىل التجربة العلمية، حتوال 

إذ مل يعـد  . مهما يف بناء املعجم ويف طريقة التعامل معه
متداولو املعجم مضطرين إىل اكتساب املعرفـة الكافيـة   
بأصوات العربية وخمارج حروفها والوقوف على مكاـا  

ليلي، وال أن يكونوا علـى علـم   يف الترتيب الصويت اخل
بالرياضيات حتى ال خيطئوا يف تقاليب حروف الكلمـة  
الواحدة ومعرفة  أي هذه احلروف أسبق على األخـرى  

ناهيك على توفر الدراية التامة بأبنية . وأعمق منها خمرجا
الكلم العريب حتى ميكن حتديد األبواب اليت تنتمي إليهـا  

طريق الطويل واملسلك الصعب يف إنّ هذا ال. تلك األبنية
، نفّر الناس مـن تداولـه   "العني"الكشف عن الكلمة يف 

ومالوا إىل ما أبدعته املدرسة األلفبائية اليت حدد معاملهـا  
، وبلورها وفصل فيها ابن "اجلمهرة"الكربى ابن دريد يف 

  ".امل"فارس من خالل تأليفه 

ـ   داخل يقول ابن فارس عارضا ملنهجه يف ترتيب م
ومنها حسن ترتيبه، ويف ذلك توطئة سبيل …: "معجمه

مذاكرة اللغة، ومنها أمنة قارئه املتدبر له من التصـحيف،  
وذلك أني خرجته على حروف املعجم، فجعلـت كـل   
كلمة أوهلا ألف يف كتاب األلف، وكل كلمة أوهلا باء يف 
كتاب الباء، حتى أتيت على احلروف كلّها، فإذا احتجت 

 الكلمة نظرت إىل أول حروفها فالتمستها يف الكتاب إىل
املوسوم بذلك احلرف، فإنك جتدها مصورة يف احلاشـية،  

   )19(".ومفسرة من بعد

إن ابن فارس من خالل هذا النص، يقدم لنا صورة 
كاملة عن طبيعة  ترتيب املعجم الذي يريده لقراء القـرن  

ئي وغايته تسهيل أمر الرابع اهلجري، عماده الترتيب األلفبا

لقد جـدد يف  . تناوله وترغيب الناس فيه وإقباهلم عليه
منهج ابن دريد، الذي رغم تحولـه عـن الترتيـب    
الصويت، مل يستطع جتاوز فكرة االستيعاب عند اخلليل، 
. وذلك بإبقائه على فكرة التقاليب حلصر الكلم العريب

ن فارس فجاءت مادة معجمه وافرة غزيرة، مما دفع اب
ورأيت كتاب اجلمهـرة  : "إىل انتقاده يف هذه املسألة

   ـهعمفّى مبـا جكر بن دريد، وقد وفه أبو بالذي صن
 وأراد ،كْثريِ األلفاظإىل ت ده قَصلَيه، ألنع اخلليلُ وزاد
 رظَف قَد هأن تابِهيف ك رِيناظالن ملعوأَنْ ي ،هترقُد إظهار
مبا سقَطَ عنِ املتقدمني وإِنْ كَانَ قَصب السبقِ مسلَّماً 

وهما قَدلَى مرِ عأَخاَء املتألنَّ بِن ،م20(".لَه(    

إن نقد ابن فارس لطريقة ابن دريد يف مجع مادة 
كتابه، يستند على رفضه لفكرة االستيعاب اليت يـرى  

وجتعله  ،على متداولهأنها ال تفيد املعجم كثريا، وتثقل 
يتيه بني الكلمات الغزيرة  والشروح اململّة والشواهد 

كما -خاصة وأن سبب التكثري من األلفاظ . الطويلة
سبب غري مقنع إذ األمر ال يعدو  –يوضحه ابن فارس

أن يكون رغبة من ابن دريد يف إظهار تفوقـه علـى   
  .أستاذه يف استيعاب كالم العرب

اددة لشـكل املعجـم    إن نظرة ابن فارس 
مونه، ختتلف عن تلك النظرة اليت رمسها سلفه يف ضوم
لقد سعى إىل إخراج معجم يقوم أساسـا  ". اجلمهرة"

وسـألتين  …: "على السهولة واإلجياز يف بسط مادته 
ذَلَّلُ لك صكتاب يف ذلك، ي معج لُ عليكهسوي ، هبع

ررٍوعصكتايب هذا مبخت الكالمِ قريب،  من ه، أَنشأت
ويبلغ بك طرفاً ممـا أنـت   يق ،فوائده وتكثُر ،لُّ لفظُه

ملتمسه، ومسيته جممل اللغة، ألين أَمجلْت الكالم فيـه  



   
 
 
 

 

. إمجاال، ومل أُكَثِّره بالشواهد والتصاريف، إرادة اإلجيـاز 
همجح رغوص ،هفَيما بني طَر ن مرافقه قُرب21("…فم(     

هذا هو إذن الشكل اجلديد للمعجم الذي يقدمـه  
معجم خيتصر كالم العرب املختار من . ابن فارس لرواده

السهل القريب من األفهام، القليل األلفـاظ والشـواهد   
وهو إىل . والتصحيف، الكثري الفوائد، جيد فيه طالبه مبتغاه
  .هذا كلِّه صغري احلجم، قد أمجل فيه الكالم إمجاال

بن فارس ذه املعايري احملددة اليت وضعها لبنـاء  إنَّ ا
معجمه، قد انتقل من فكرة االستيعاب اليت تسعى إىل مجع 
أكرب قدر ممكن من اللغة،  إىل فكرة االستخدام اليت تأخذ 

ومعىن ذلك : "بعني االعتبار أوال وآخرا مستعملي املعجم
جعـت  أن فكرة االستيعاب والشمول واحلفظ للغة قد ترا

أي أننا أمام معجم يؤلَّـف   ؛حلَّ حملّها فكرة االستخدامو
ألول مرة يف تاريخ املعاجم العربية لالستعمال ال حلفـظ  
اللغة، كما أنه أيضا، وألول مرة يأخذ يف احلسبان رغبـة  
املستعمل هلذا  املعجم، أي أننا أمام معجم خمتصر سـهل  

  )22(".االستعمال

مل  -فهومها الشـامل مب -ة االستعمال إن فكر  
، "العني"تكن قطعا، واردة لدى اخلليل عند تأليفه ملعجم 

إذ كان حرصه على مجع اللغة وتقنينها أكرب بكثري مـن  
لقد حاول كل . حرصه على إيصاهلا إىل مستعملي معجمه

من ابن دريد وابن فارس حتديد نوعية الشرحية البشرية اليت 
العرب وعلمـاء    ، وهم فصحاء "العني"استعملت كتاب 

اللغة  ورواا  واملشتغلون ا،  الذين متيزوا  حبدة  األفهام  
ولقد فصل ابن فـارس يف  . )23(على  حد تعبري ابن دريد

وقَصده إىل ما كان : "ولهاحلديث عن قراء معجم العني بق
لع  عليه أهل زمانه، الذين جبلوا علـى املعرفـة ومل   يطَّ

وإذن فقـراء   )24(".يهم وعورة األلفـاظ يتصعب عل
اخلليل أناس أَلفوا العربية البدوية، ومتَرسوا ا وعرفوها 
حق املعرفة، حبيث مل يتحرزوا من تداوهلا ومل جيـدوا  
مشقَّةً يف فهم غريب ألفاظها، كما وجدها مستعملو 

  .املعجم يف القرن الرابع اهلجري

ـ    أهـل  "ارة إنّ ابن دريد عندما يستعمل عب
، "أهـل زمانـه  "، ويستعمل ابن فارس عبارة "عصره

فإما يشريان إىل قضية هامة يف املعجم وهي قضـية  
لقـد  . زمن استعمال املعجم ومدى صالحيته لبيئته 

، "العـني "مضى أكثر من قرنني على ظهور معجـم  
تغريت فيه األذواق وتبـدلت الطَّبـائع وتفاوتـت    

ا كانت عليه يف القرن مستويات الثقافة واختلفت عم
الثاين اهلجري، فلم يعد الناس يستأنسـون باأللفـاظ   
الوعرة أو يتبارون يف صياغة األساليب القدمية، بـل  
مالوا إىل استعمال لغة عربية تتمتـع مبرونـة كافيـة    
لتواكب تطور الفنون واآلداب، خاصة فن الترمجة اليت 
ازدهرت واستدعت خمزونا مهما مـن املصـطلحات   

لقد . التعابري اجلديدة لنقل علوم الدنيا وآداا آنذاكو
وعى كل من ابن دريد وابن فارس أمهية عنصر مالءمة 
املعجم لبيئته يف تطوير اللغة وتقوميهـا، خدمـة هلـا    

  . وملستعملي هذا النوع من التأليف
لقد تبلور هذا الوعي وترسـخ يف أذهـان     

جري، من يف القرن الثامن اهل ،معجميينا بشكل واضح
خالل أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكـرم بـن   

، وهو العالمـة اللّغـوي   )ـه 711ت ( )25(منظور
؛ )26("لسـان العـرب  "املوسوعة، يف مقدمة معجمه 

عندما أشار إىل ابتعاد الناس عن املعاجم الـيت تبنـى   
أصحاا نظام اخلليل وإمهاهلم هلا بسبب التعقيد وسوء 



   
 
 
 

 

  .راها عند وضع موادها اللغويةالترتيب الذي اعت

  ه ابن منظور نقدا شديدا لعلَلقد وجني من م
أبو منصور حممد بن أمحد : أعالم مدرسة اخلليل مها

ذيب "، صاحب معجم )هـ370ت ( )27( األزهري
ت ( )29(، وأبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده)28("اللغة
. )30("احملكم واحمليط األعظم"، صاحب معجم )هـ 458

لقد عاب عليهما املسلك الذي اتبعاه يف ترتيب املداخل 
يقول ابن منظور قاصداً . وتقسيم أبواب املعجم

غري أنّ كال منهما مطلب عسر ": "احملكم"و " التهذيب"
املهلك، ومنهل وعر املسلك، وكأنَّ واضعه شرع للناس 
م موردا عذباً وجالهم عنه، وارتاد هلم مرعى مربعاً ومنعه

فرق الذهن . منه؛ قد أخر وقدم، وقصد أن يعرب فأعجم
بني الثنائي واملضاعف واملقلوب، وبدد الفكر باللفيف 
واملعتل والرباعي واخلماسي فضاع املطلوب، فأمهل الناس 
أمرمها، وانصرفوا عنهما، وكادت البالد لعدم اإلقبال 

وليس لذلك سبب إال سوء . عليهما أن ختلو منهما
   )31( ."رتيب، وختليط التفصيل والتبويبالت

لقد ميز ابن منظور، وهو حياول وضـع مبـادئ    
وأسس املعجم العريب، بني صنفني من مؤلّفي املعـاجم،  
صنف أحسن مجع مادة املعجـم ومل حيسـن وضـعها،    

ملـادة يف املعجـم ومل حيسـن    وصنف أحسن وضـع ا 
   .)32(مجعها

سيده ينتميان  والظاهر أنّ كال من األزهري وابن
إىل الصنف األول من مؤلّفي املعاجم الذين أحسنوا اجلمع 

يف أسطر  ،ومل حيسنوا الوضع، بدليل أنّ ابن منظور
قد أثىن الثناء اجلميل على اهود الذي بذله  ،سبقت

، "التهذيب واحملكم"الرجالن يف مجع ماديت معجميهما 

 أجد يف ومل: "وأدرجهما ضمن أمهات الكتب يف اللّغة
أليب منصور حممد  "ذيب اللغة"كتب اللغة أمجل من 

أليب احلسن  "احملكم"بن أمحد األزهري، وال أكمل من 
عيل بن سيده األندلسي، رمحهما اهللا، اعلي بن إمس

ومها من أمهات كتب اللغة على التحقيق، وما عدامها 
مث إنّ وصف ابن  )33( ."بالنسبة إليهما ثنيات للطريق

باملورد العذب " التهذيب واحملكم"ملاديت  منظور
ال  ،واملرعى املربع هو مبثابة شهادة تقدير وإعجاب منه

يناهلا إال من ثبتت لديه االستطاعة على انتقاء العربية 
ولعلّ هذا التقدير واإلعجاب، كانا سببا كافيا . درايةً

دفع ابن منظور إىل انتقاد طريقة الوضع هذه بشدة، 
الثروة اللّغوية املُتضمنة يف املعجمني عن  حلجبها تلك

إنه كذلك تعبري عن . الناس ومنعهم من االستفادة منها
القطيعة التامة اليت أقّرا مدرسة القافية، وابن منظور 
أحد أقطاا، مع النظام الصويت ونظام األبنية والتقاليب 
ر الذي أسس له اخلليل يف القرن الثاين اهلجري، وسا

على دربه األزهري وابن سيده يف القرنني الرابع 
وهي الفترة اليت عرفت ظهور . واخلامس اهلجريني

 ،ثالث مدارس معجمية إىل جانب مدرسة اخلليل
مدرسة األلف بائية مع األبنية والتقاليب البن : وهي

دريد وابن فارس، ومدرسة القافية أليب يعقوب 
، )ـه 350ت ( )34(إسحاق بن إبراهيم الفارايب

وأيب نصر امساعيل بن " ديوان األدب"صاحب كتاب 
، صاحب معجم )ـه 400ت ( )35(محاد اجلوهري

، ومدرسة األلف بائية )36("تاج اللغة وصحاح العربية"
ت (  )37(العادية أليب املعايل حممد بن متيم الربمكي

؛ وإن كان هذا "املنتهى يف اللغة"، صاحب )ـه 433
القرن الثالث مع أيب عمرو  النظام قد عرف منذ



   
 
 
 

 

  ". اجليم"، يف كتابه )هـ206ت ( )38(الشيباين

يف  ،بشكل أو بـآخر  ،هذه املدارس كلّها، سامهت
ويبـدو أن  . تطوير العمل املعجمي من حيـث الوضـع  

األزهري وابن سيده مل يأخذا ذه التجارب يف ترتيـب  
املادة داخل معجميهما، ووقفا عند أول جتربـة تعرفهـا   

وقد كانت هلا ظروفها . ربية يف هذا النوع من التآليفالع
وأسباا املوضوعية اليت أفرزا آنذاك، والـيت مل يكـن   
ليستمر أثرها باستمرار تطور اللغة وتغيـر أذواق النـاس   

إنّ غلبة صنعة النحـو والتصـريف عليهمـا    . وثقافام
، جعلتهما يغفالن حاجة الناس إىل ما خلّفاه يف جمال اللغة

وإىل جين مثار اهود الذي أنفقاه يف مجع الكلم العـريب  
وشرحه وتقصي الصحيح منه، درءاً للشوائب والتصحيف 

  .ومحاية له من االندثار

إنه القصد الذي سعى إىل حتقيقه األزهـري يف     
وقد مسيت كتايب هذا ذيب : "حني يقول ،مثال ،التهذيب

ي ما أُدخل يف لغـات  اللغة ألني قصدت مبا مجعت فيه نف
العرب من األلفاظ اليت أزالتها األغبياء عـن صـيغتها،   

مجعت يف كتايب من  وغيرها الغتم عن سننِها، فهذّبت ما
بقدر علمي، ومل أحرص على تطويـل   إالتصحيف واخلط

الكتاب باحلشو الذي مل أعرف أصله، والغريب الذي مل 
األزهري ذا العمـل  إنّ   )39(".يسنده الثقات إىل العرب

إال أنه مل خيدم مستعملي املعـاجم، ومل   ،قد خدم العربية
  . يفدهم كثريا

وهذا ما دفع ابن منظور إىل أن يصرح بفساد   
منهج اخلليل، وبعدم صالحيته يف القرن الثامن اهلجري 
الذي هو عصره، ملا يسببه نظام األبنية والتقاليب من 

ومن تشتت الذهن وتبدد ، )العجمة(التباس وغموض 

وبني هذا وذاك يضيع املطلوب الذي هو . الفكر
إنّ املطلوب . الوصول إىل الكلمة وإىل شرح معانيها

هنا كذلك هو حتقيق الغاية املرجوة من تأليف املعجم 
وهذا ما مل . وهي التقريب أوال، واالستعمال ثانية

قصده وعليه فإنّ الفساد الذي ي. حيقّقه أتباع اخلليل
ابن منظور ليس هو فساد املنهج يف حد ذاته، ولكن 
الفساد يكمن يف االختيار وحماولة تطبيق هذا االختيار 

طامع  صليبـييف عصر اشتد فيه الصراع بني غرب 
متجبر، وبني شرق غين حبضارته وقيمه وثقافته، 

فكان لزاما على علماء . ضعيف بساسته وحكّامه
ة املثقفة الواعية، أن يلملموا العربية، وهم من الطبق

بعد أن  ،وأن يشدوا من عضدها ،شتات هذه اللغة
وزامحتها لغات أجنبية كطالئع للغزو  ،دخلها اللحن
  .االستعماري

يقول ابن منظور واصفا واقع حال العربيـة     
وذلك ملا رأيته قد غلب يف هذا األوان من : "يف عصره

أصبح اللحـن يف   اختالف األلسنة واأللوان، حىت لقد
الكالم يعد حلنا مردوداً، وصار النطق بالعربيـة مـن   

، فجمعت هذا الكتاب يف زمـن  …املعايب معدوداً
أهله بغري العربية يفخرون، وصنعته كما صنع نـوح  

أمام وضع ثقـايف   )40(".الفلك، وقومه منه يسخرون
كهذا الذي يصفه ابن منظور، وجب علـى علمـاء   

جميون خاصة، أن ينهجوا منـهج  العربية، ومنهم املع
التيسري لريغّبوا الناس يف تعلّم العربية واإلقبال عليهـا؛  
وكان اختيار نظام القافية، أحد تلك السبل املوصـلة  

  .إىل حتقيق الغاية املرجوة
إنّ ابن منظور مل يكن مبالغا حني شبه معجمه 
لسان العرب بفلك نوح، ذلك أنه مل يكتف بشـرح  



   
 
 
 

 

والوقوف ا عند حدود التعـاريف، بـل    مفردات اللغة
ختطّاها إىل علوم ومعارف أخرى، جعلت مـن معجمـه   
موسوعة لغوية، حافظت على حضـارة لغـة العـرب    

ومل يكن لفُلْك ابن منظور هـذا، أن يبقـى   . واملسلمني
صامدا يف وجه رياح الغزو االستعماري، ونوائب الـدهر  

الغمـوض يف وضـع   العاتية، لو أنه اتبع منهج التعقيد و
مادته؛ ألن مصريه سيكون املوت ال حمالة، ذلك أنّ املعجم 

ويبـدو  . ال حيىي إال بقرائه وبدوم ميوت، وينقطع ذكره
أنه اهلدف الذي سعت إىل حتقيقه مدرسة القافية منذ بداية 

وذلك لتقريب املعجم من . تأسيسها مع رائدها اجلوهري
والشـاعر ودارس   مستعمليه، فجعلته يف خدمة السـاجع 

  .الشعر وقوافيه، ناهيك عن طالب اللغة ودارسيها
يقول ابن منظور شارحا هذه الفكرة من خـالل  

ورأيت أبا نصـر  : "استقرائه ملنهج اجلوهري يف الصحاح
إمساعيل بن محاد اجلوهري قد أحسن ترتيـب خمتصـره،   
وشهره بسهولة وضعه، شهرة أيب دلـف بـني بواديـه    

فعلى الناس أمره فتناولوه، وقرب عليهم  وحمتضره، فَخ
إنـه النمـوذج الصـاحل    . )41("مأخذه فتداولوه وتناقلوه

للمعجم العريب الذي يقدمه ابن منظور يف مقابل النموذج 
اخلليلي، مبعايري ال ختتلف يف شيء عن تلك املعايري املطلوبة 
يف معجمنا املعاصر، من سهولة الوضع وقـرب املأخـذ   

إنّ معجما ذه املقاييس ال بـد وأن  . روحسن االختصا
  ). النقل والتداول(وينشروه بينهم . يقبل عليه الناس

إذ  ،ولقد حقّق معجم الصحاح هـذا اهلـدف    
تداوله الناس فيما بينهم لقرون تلته، وهذا بشهادة أحـد  
أعالم التراجم يف القرن السابع اهلجري، وهـو شـهاب   

        اهللا يعقـوب احلمـوي  الدين أبو عبد اهللا ابـن عبيـد   
، صاحب معجم األدباء الذي أثىن علـى  )ـه 626ت (

وهذا الكتـاب هـو   : "الصحاح وعلى صاحبه بقوله
أحسـن  . الذي بأيدي الناس اليوم، وعليه اعتمادهم

تصنيفه وجود تأليفه، وقرب متداوله، وآثر من ترتيبه 
س على من تقَدمه، يدلّ وضعه على قرحية ساملة، ونف

هو أحسن من اجلمهرة، وأوقع من ذيب اللغة، . عاملة
     )42(".وأقرب تداوال من جممل اللغة

وعليه، وإمجاال ملا قد سبق، ميكن القول بـأن  
حركة التأليف املعجمي عند العرب، عرفت نشـاطا  
نقديا متميزا، اهلدف منه هو التقومي واإلصالح، منـذ  

من خـالل   نشأة هذا العلم وإىل أن ترعرع ونضج،
تلك اآلراء النقدية اليت عبـر عنـها املعجميـون يف    

وقد سامهت تلك اآلراء، إىل حد كبري، يف . مقدمام
لى مستوى تطوير العمل املعجمي سواء أكان ذلك ع

. على مستوى وضعها يف املعجم ممجع املادة املعجمية أ
إنّ املعجم العريب مل يتوقّف، يف أي مرحلة من مراحل 

وقـد  . ه الطّويلة، عن التطور والتجديد واالبتكارحيات
أخذ أصحاب املعاجم يف احلسبان، عنصـري اللغـة   
واتمع كدعامتني أساسيتني استندوا عليهما يف بنـاء  

  .معامجهم

إنّ األمر مل يكن جمرد نزوة عامل لغة، عنـدما   
، بل كان البدايـة املوفّقـة   "العني"أراد اخلليل تأليف 

. ي حمكم حيفظ اللغة وخيدم مسـتعمليها لتخطيط لغو
وسيأخذ اخللف عن السلف هذا املشـروع العظـيم   
ويطوره ويسري به يف تدرج متصاعد، مـن مرحلـة   
االستيعاب واالستقصاء مع اخلليل، إىل مرحلة انتقـاء  
املادة وتيسري املنهج مع ابن دريد، إىل الضبط والتدقيق 

، إىل مرحلة وحسن الوضع مع االختصار مع ابن فارس
العمل املمنهج املبين على استقصاء الصحيح الفصـيح  



   
 
 
 

 

واليسر يف الترتيب مع كلّ من اجلوهري وابن منظـور،  
لتنتهي هذه املرحلة الطويلة مع الفريوزآبادي الذي فـتح  
معجمه على مصراعيه لكلّ الكلمات العربيـة املتداولـة،   

  . مبشرا مبيالد املعجم العريب احلديث

جلميع إىل تقريب املعجم من مستعمليه، لقد سعى ا
رغبة يف أن مييل الناس إىل استعمال املعجم، كوسيلة مـن  
وسائل تعلّم اللغة وضبط قواعدها؛ ويف هذا حفظ للغـة  

لقد حاولوا جهـد املسـتطاع   . القرآن ونشر للغة الضاد
تنقيح العربية من الكلمات اليت ينفر منها الذوق، آخذين 

لي الزمن وتغير الطّبائع والثقافـات،  بعني االعتبار عام
ومالوا إىل الترتيب اخلايل من التعقيد حتى سـاروا يف  
ركاب الشاعر والناثر ودارس القوايف، ليكون املعجم 
آلية من آليات العمل اليومي ملختلف شرائح اتمـع،  

  .يف خمتلف امليادين

لقد قامت حركة النقد املعجمي أساسا علـى   
هلادف إىل التقومي والتصحيح، فـأمثرت  إبداء الرأي ا

نقدا موضوعيا واعيا حباجات مستعملي العربية، داعيا 
  .إىل ما فيه خري ومناء لغة الضاد

       



   
 
 
 

 

  

  هلوامشا
  

 العربية اللغوية املعاجم مقدمات احتوته مما أساساً مستمدة البحث هذا مادة -* 
  .القدمية

 واحلديث القرآن مفسري يد على تظهر اليت اللغوية الرسائل أوىل هي .1
 اهللا رضي عباس بن اهللا عبد إىل ينسب القرآن، غريب شرح يف عمل وأول .الشريف
 القرآن، غريب تفسري يف ا أدىل أقواالً يضم كان وقد. )هـ 68 سنة ت( عنهما
 ،)هـ120 سنة ت( علي بن زيد إىل وينسب القرآن، غريب شرح يف كتاب مث
 دونه وقد ،)هـ 141 سنة ت( البكري رباح بن تغلب بن أبان سعيد أبو مث

 الكسائي محزة أبو مث ،)هـ174 سنة ت( السدوسي مؤرج فيد أبو مث بنفسه،
 بن النضر :نذكر القرآن، غريب فسروا الذين اللغويني ومن ).هـ189 سنة ت(

 سنة ت( اليزيدي املبارك بن حيىي حممد وأبو  ،)هـ 203سنة ت( مشيل
 سنة ت( واألصمعي )هـ210 سنة ت( املثىن بن معمر عبيدة بووأ ،)هـ208
  ...)هـ 224 سنة ت( سالم بن القاسم عبيد وأبو ،)هـ 213
 ،املثىن بن معمر عبيدة كأيب كذلك، احلديث بغريب اهتموا هؤالء ومعظم
 سنة ت( الشيباين عمرو أبا كذلك ونذكر واألصمعي، ،مشيل بن والنضر

 سنة ت( األنصاري زيد وأبا ،)هـ206 سنة ت( وقطرب ،)هـ206

 بن معمر عبيدة أيب إىل احلديث غريب يف مؤلَف أول ويعزى). هـ215
  .                 املثىن

 يف اللغة فيها تدون كانت صغرية، معاجم أو كتب أو مدونات عن عبارة هي .2
 تسمى األوىل مرحلتها يف الرسائل هذه وكانت. والتدوين اجلمع عصر

 من األعراب عن مسعه ما فيها يقيد اللغوي العامل كان إذ خلاصة،ا بالرسائل
 يف وأخرى اإلبل يف كلمة يكتب فكان. السماع ترتيب إال ترتيب دون ألفاظ
 عالقة هلا اليت الكلمات من ذلك غري إىل …املطر يف وثالثة اإلنسان خلق
 العريب من خيلالد معرفة يف ا ليستعني بنفسه، أعدها قوائم يف البدوي باحمليط
 أو املعنوية الرسائل الرسائل، هذه من الثانية املرحلة على وأطلق. الفصيح

 حبسب ترتب مث بعينه موضوع يف ترد اليت الكلمات جتمع ألا املوضوعية،
 مصحوبة فيها، وردت اليت املوضوعات على اشتماهلا جانب إىل املوضوعات،
 النخل" رسالة: احلصر ال املثال سبيل على منها ونذكر. والتعاليق بالشروح
" واخليل والشجر، والنبات، والعسل، اإلنسان، وخلق واإلبل والكرم،
 و. مشيل بن للنضر" السالح" و .األعرايب خرية أليب" احلشرات" و، لألصمعي

  ... األنصاري زيد أليب" واملياه املطر"
 لغوية رسائل نع عبارة وهي النوادر، كتب هناك املعنوية، الرسائل جانب وإىل
 هلذا يكن ومل. الفهم على تصعب اليت وتلك الشائعة الغري األلفاظ فيها جتمع
 ت( العالء بن عمرو أبو فيها ألف من وأول معني، نظام الرسائل من النوع

 بن القاسم عبيد أبو هو النوع هذا يف ألف من أشهر أن إال).  هـ158 سنة
  .سالم
 حروف ألحد تبعا األلفاظ فيها مجعت ةاللغوي الرسائل من آخر نوع وهناك
 عمرو أليب" اجليم" ككتاب هلا، عنوانا احلرف هذا اسم عادة وجتعل اهلجاء،

  ). هـ206 سنة ت( الشيباين

 اليت األلفاظ فيها مجعت اليت باملثلثات املعروفة اللغوية الرسائل وهناك
. مثال" قطرب مثلثات" ومنها، خمتلفة مبعان حركات، ثالث على رويت

 العريب، املعجم" ،1988 نصار، حسني: بتفصيل الشأن هذا يف انظر(

 ،2001 الربيعي، فرج وأمحد ؛170-31: ص ،"وتطوره نشأته

- 29: ص ،"اهلجري السادس القرن اية إىل املعاين معجمات مناهج"

 وتطورها، العربية املعاجم نشأة" ،1997 سقّال، وديزيريه ؛141

 مقدمة" ،1997 خليل، وحلمي ؛"لفاظاأل ومعاجم املعاين معاجم

  ).   111-103: ص ،"العريب املعجمي التراث لدراسة

 فيه وصنفَت العربية اللغة فيه جمعت. الكامل مبعناه عريب معجم أول هو .3
 التأليف جمال يف إبداع وهذا. معينا ترتيبا ورتبت الكلمات مداخل
 مراتب" اللغوي، الطيب أبو: أنظر( العرب عند مثيل له يسبق مل اللغوي،

 فيها شرح مقدمة" العني" كتاب تصدرت وقد). 50 ص ،"النحويني
 أبنية وعن أصواا، وخمارج احلروف عن وحتدث املعجمية، نظريته اخلليل
 يف أمهّيتها وبيان التقاليب وعن وضبطها، حصرها وطريقة العريب الكلم

 طريقة عن حتدث كما. منه واملستعمل املهمل ومعرفة الكالم استقصاء
 كبرية أمهية ذات" العني" ومقدمة". العني" معجم يف الكلمات عن الكشف

  .اللغوي الدرس ميدان يف العلمي حمتواها حيث من
 أنّ ذلك ،"العني" مادة مجع طريقة يف املعاجم مؤلّفي باقي اخلليل خالف
 ستقصاء،واال االستيعاب كان ما بقدر العرب كالم حفظ يكن مل هدفه
 مث أوال، لألصوات دراسته صميم من املعجم مادة مجع عملية انطلقت لذا
 عرب مهمله من الكالم مستعمل معرفة وأخريا ثانية، للكلمة الصويت للبناء
 املعجم، وضع خطّة أما. تالبح الرياضي األساس ذات التقاليب عملية
 فهي". العني" ادةم مجع بطريقة وثيقا ارتباطا اخلليل، عند ارتبطت فقد
 ودعامة األبنية ودعامة األصوات دعامة: هي ثالث دعائم على تقوم

 حبسب املعجم حروف ترتيب يف فتتمثّل األصوات، دعامة فأما. التقاليب
 األقرب مث ،"ع" وهو احللق يف حرف أدخل من انطالقا أصواا، خمارج
. الشفوية" م" وهو حرف آخر إىل نصل أن إىل فاألرفع، األرفع منها،
 - غ -خ - ـه -ح - ع: التايل الترتيب على احلروف هذه جاءت وقد
 -ر -ث -ذ -ظ -ت -د -ط -ز -س -ص -ض -ش -ج -ك -ق
 يف اعتمده الذي النظام وهو.  ء -ي -ا -و -م -ب -ف -ن -ل

 الترتيب عن بذلك مستعيضا" العني" معجم يف الكلمات مداخل ترتيب
 احلروف أشكال تشابه على يعتمد تعليمي منظا أنه رأى الذي األلفبائي،

  .غري ال الترتيب يف
 الكلم فقسم الكلمة، يف األصول احلروف كمية حيصر أن اخلليل وأراد 

 الثالثي والبناء حرفني، من املكون الثنائي البناء: هي أبنية أربعة إىل  العريب
 والبناء ،أحرف أربعة من املكون الرباعي والبناء أحرف، ثالثة من املكون



   
 
 
 

 

 البناء وجود لعدم شيئا عليها يزد ومل أحرف، مخسة من املكون اخلماسي
  . العربية اللغة يف السداسي
 وهي الثالثة الدعامة إىل عمد كلّه، العرب كالم يستقصي أن أراد وعندما
 لكل الصويت الترتيب باالعتبار آخذا الواحد البناء حروف يقلّب فشرع التقاليب،

 ست وللثالثي صورتني، للثنائي يوجِد أن إىل الرياضي عقله وهداه .حرف
. صورة وعشرين مائة اخلماسي وللبناء صورة، وعشرين اأربع وللرباعي صور،
  . مهمله من الكالم مستعمل يعرف أن من مكّنته الرياضية الطريقة وهذه
 والعشرين اخلمسة الصحاح احلروف عدد حبسب" العني" معجم اخلليل قسم
 يتفرع به خاصا بابا صحيح حرف لكلّ وجعل الصويت، ترتيبه يضمها اليت

 وباب ،الصحيح الثالثي وباب ،الثّنائي باب: هي ،ستة أبواب إىل بدوره
 بتفصيل انظر. (اخلماسي وباب ،الرباعي وباب ،اللفيف وباب ،املعتل الثالثي

 ،"العني" تابك حتقيق مقدمة السامرائي، إبراهيم. ود املخزومي مهدي. د:

 نصار، حسني ؛60-47:ص ،"العني" لكتاب اخلليل ومقدمة ،44-5:ص

 خليل، حلمي ؛244-174: ص ،1 ج ،"وتطوره نشأته العريب، املعجم"

 يوسف حممد ؛160-124: ص ،"العريب املعجمي التراث لدراسة  مقدمة"

  ).1992 القاهرة العربية، الثقافة دار ،"املعجمية اخلليل نظرية" حبلص،

 أزد قبيلة بطون من بطن وفراهيد الفراهيدي، أمحد بن اخلليل الرمحن عبد هو .4

 ومن. العلم تلقى وفيها بالبصرة نشأ. هـ100 سنة بعمان ولد. شلوءة
 وعاصم ،النحوي عمر بن وعيسى ،العالء بن عمرو أبا :نذكر شيوخه

 ونفن خمتلف يف عديدة مؤلفات له. هـ175 سنة اهللا رمحه تويف. األحول
 ،"والتشكيل النقط" وكتاب ،"احلروف معاين" كتاب: منها نذكر املعرفة،
 كتاب هو مؤلفاته أشهر أن إال" والنغم اإليقاع" وكتاب ،"العروض" وكتاب

  .الشامل مبفهومه عريب معجم أول وهو ،"العني"
 شديد وكان. بعلمه يتكسب ال الورع، كثري الدنيا، يف زاهدا رجال كان
 األصوات وعلم واملوسيقى العروض يف يبدع ألن أهله مما ،والفطنة الذكاء

 ،"العني" كتاب الفراهيدي، أمحد بن اخلليل: يف وإبداعه وعلمه حياته انظر(

 ص ،1 ج اهلالل، مكتبة دار السامرائي، وإبراهيم املخزومي مهدي حتقيق

 سعيد وأبو ؛174 ص ،"وتطوره نشأته العريب املعجم" نصار، وحسني ؛305

 النحويني أخبار" خفاجي، املنعم عبد وحممد الزيين حممد طه حتقيق سريايف،ال
 وأمحد مبصر؛ وأوالده احلليب بايب مصطفى ومطبعة مكتبة شركة ،"البصريني

  ).     190 ص اإلسالمي، الغرب دار ،"املعاجم معجم" ،1987 إقبال، الشرقاوي

 أوالها كانت. لعريبا املعجمي التأليف تاريخ يف معجمية مدارس أربع ظهرت .5
 الفراهيدي أمحد بن للخليل والتقاليب األبنية ونظام الصويت الترتيب مدرسة

 حسب الكلمات ترتب وفيها ،"العني" معجم صاحب ،)هـ175 سنة ت(
 احللقي،" ع"حرف وهو وأنصعه حرف خمرج أعمق من ابتداء حروفها، خمارج
 الكلمات توزيع مث". م"حرف وهو الشفة، حروف من حرف بآخر وانتهاء
 مث). اخلماسي الرباعي، الثالثي، الثنائي،( أبنية ةأربع يف العريب الكلم أبنية على
 بد وال. الصويت الترتيب حسب اآلخر تلو الواحد البناء حروف تقليب
. املرجوة الكلمة إىل يصل لكي املراحل هذه يتتبع أن من املعجم هذا ملستعمل
(  القايل القاسم بن إمساعيل علي أبا نذكر ليل،اخل منوال على ألفوا الذين ومن

 األزهري منصور وأبا". اللغة يف البارع" معجم صاحب ،)هـ286-365

 إمساعيل والصاحب". اللغة ذيب" معجم صاحب ،)هـ282-370(

 بن وعلي". اللغة يف احمليط" معجم مؤلف ،)هـ385-326( عباد بن

  ".   األعظم واحمليط كماحمل" صاحب ،)هـ458-398(سيده بن إمساعيل
 أبو هو ورائدها األبنية، مع األلفبائي الترتيب مدرسة هي الثانية واملدرسة

 صاحب ،)هـ321 -231( األزدي، دريد بن احلسن بن حممد بكر
 يف األلفبائي النظام املدرسة هذه اختارت وقد". اللغة مجهرة" معجم
 احلروف جخمار أصوات نظام بدل املعجم، داخل الكلمات ترتيب
 بن أمحد سار وقد. والتقاليب األبنية بنظام احتفظت أا إال. اخلليلي

 مقاييس" و ،"اللغة جممل" معجميه يف ،)هـ 395 -318( فارس
 مبدأ يعتمد مل أنه إال املعجمي، تأليفه يف دريد ابن ج على" اللغة

  .التقاليب
 املدارس أشهر من وهي التقفية، أو القافية مدرسة وهي الثالثة، واملدرسة
 هذه ورائد. والتبويب الترتيب وجودة السهولة من به متيزت ملا املعجمية

 400 -332( اجلوهري محاد بن إمساعيل منصور أبو هو املدرسة
 املدرسة هذه وتقوم". العربية وصحاح اللغة تاج" معجم صاحب ،)هـ

 أن تبارباع الكلمة، من األخري احلرف حسب املعجم يف الكلمات بترتيب
 املعاجم املدرسة هذه وتقسم. يتغري ال األحوال، كل يف ثابت الكلمة الم
 بدوره يضم باب وكل األلفباء، حروف حبسب بابا وعشرين مثانية إىل
 األخري احلرف حسب األبواب يف الكلمات وترتب. فصال وعشرين مثانية
 من األول احلرف حسب الفصول يف الكلمات ترتب بينما للكلمة
 نظموا الذين ومن. رباعية الكلمة كانت إذا الثالث مث الثاين، مث لمة،الك

 711 -630( منظور بن مكرم بن حممد نذكر اجلوهري منهج على
 الدين وجمد ،"العرب لسان: "املشهور املؤلَّف صاحب ،)هـ

 ،"احمليط القاموس" معجم صاحب ،)هـ 817 -729( الفريوزآبادي

 تاج" معجم صاحب ،)هـ 1205 -1145( الزبيدي مرتضى وحممد
  ".العروس
 ابن مدرسة عن ختتلف. العادية األلفبائية املدرسة وهي الرابعة، واملدرسة
 أبو: هو املدرسة هذه ورائد األبنية، دون باأللفباء تكتفي كوا يف دريد

 معجم صاحب ،)هـ 538 -467( الزخمشري اهللا جار حممود القاسم
 حسب املعجم يف الكلمات بترتيب درسةامل هذه وتقوم". البالغة أساس"

 فالثاين، األول، حرفها حسب الكلمات فترتب. املألوف األلفبائي النظام
 حممد بن أمحد قدميا الزخمشري منوال على ألّفوا الذين ومن. فالثالث

 ونظام". املنري املصباح" معجم صاحب ،)هـ770-676( الفيومي
 املعجمية املدرسة تتبعه سوف يالذ النظام هو هذا العادية األلفبائية

 ،)م 1883-1819( البستاين بطرس من ابتداء وذلك احلديثة،
  .           احلاضر يومنا وإىل ،"احمليط حميط" معجم صاحب

 سنة بالبصرة ولد األزدي، دريد بن احلسن بن حممد بكر أبو هو .6

 معينه من ينهل العلم وراء سعى. وفارس البصرة بني وتنقل ،هـ323
 احلفظ، قوي الرواية، واسع وكان. ببغداد اللغة أئمة من أصبح أن إىل

 حامت أيب وعن ،األصمعي أخي بن الرمحن عبد عن اللغة فروى
 نذكر تالمذته ومن... غريهم وعن الرياشي الفضل أيب وعن ،السجستاين



   
 
 
 

 

 والرماين األصبهاين، الفرج وأبا الفارسي، علي وأبا السريايف، سعيد أبا
  ...يوالزجاج

 وكتاب ،"املالحن" وكتاب ،"والسرج اخليل" كتاب مؤلفاته نم     
 مجهرة" وكتاب وقبائلها، العرب أمساء اشتقاق يف معجم هو الذي ،"االشتقاق"

 نظام عن اختلف نظاما ترتيبه يف اتبع. األلفاظ معاجم من هو الذي ،"اللغة
 دريد ابن ويعترب. التقاليبو األبنية يف معه واتفق األلفبائي، الترتيب وهو اخلليل

 ابن:انظر. (هـ321 سنة اهللا رمحه تويف األبنية، مع األلفبائية املدرسة رائد

 ،1 ط للماليني، العلم دار بعلبكي، منري رمزي. د حتقيق ،"اللغة مجهرة" دريد،

: ص من دريد، البن ترمجت اليت املصادر بأهم قائمة بعلبكي ويقدم. 1987

: ص ،"وتطوره نشأته العريب، املعجم" نصار، نيحس: وانظر. 13 إىل 9

: ص ،"العريب املعجمي التراث لدراسة مقدمة" خليل، وحلمي ؛339 -316

163- 179  .(...  

" اللغة جممل" معجمي جانب إىل األبنية مع األلفبائية املدرسة معاجم أول هو .7
" العني" دبع العربية تعرفه شامل معجم ثاين وهو. فارس البن" اللغة مقاييس"و

 بطريقة اللغوية مادته مصادر إىل دريد ابن أشار. الفراهيدي أمحد بن للخليل
 وعندما ،"العني" معجم يف منهجه وعن اخلليل عن حتدث عندما مباشرة، غري
  . اللغة يف ألّفوا الذين العلماء من سبقه من على أثىن
 إىل أشار كما ،العرب كالم مجهور من مستقاة" اللغة مجهرة" معجم ومادة
". اللغة مجهرة" بـ ملعجمه تسميته جاءت هنا ومن. املقدمة يف دريد ابن ذلك
 معجمه يف اللغة من شيئا يستثن مل الذي اخلليل أستاذه دريد ابن خيالف وذا

  ".العني"
 األبنية نظامي على فحافظ ،"اجلمهرة" وضع يف اخلليل منهج دريد ابن اتبع

 ترتيبا ترتيبها فجعل املداخل، ترتيب طريقة يف يوافقه مل أنه إال والتقاليب،
 به يتميز ملا اخلليلي، الصويت الترتيب بدل للكلمة األول احلرف حبسب ألفبائيا
 وقد. واخلاصة منهم العامة الناس، على واليسر السهولة من األلفبائي النظام
 وقد. اخلماسي الرباعي، الثالثي، الثنائي،: أبنية أربعة إىل العريب الكلم قسم
 حيترم مل أنه إال. اهلمزة باب وأوهلا األلفبائي، للترتيب طبقا األبنية هذه وزع
 باب ويؤخر ،الباء بباب مثال الصحيح الثالثي يبدأ كأن ،دائما الترتيب هذا
 يأيت إذ التقاليب، يف اخلليل طريقة نفس واعتمد ".اهلمز يف النوادر باب" إىل اهلمزة
 وكان .األلفبائي الترتيب يف احلرف أسبقية حبسب ولكن ،بتقاليبه جذر كلّ يف

املستعمل ويثبت املهمل على ينص.  
 الترتيب استعمل أنه يف يكمن دريد ابن منهج يف اجلديد فإنّ العموم وعلى 

 احلروف وقلّب ألفبائيا ترتيبا األبنية ورتب ،الصويت الترتيب بدل األلفبائي
 دراسة ،"اللغة مجهرة" دريد، ابن: انظر. (املهمل من املستعمل ملعرفة األصول

-39: ص دريد، ابن ومقدمة ؛27-15: ص بعلبكي، منري رمزي. د احملقق

- 316: ص ،1 ج ،"وتطوره نشأته العريب، املعجم" نصار، حسني. د ؛51

: ص ،"العريب املعجمي التراث لدراسة مقدمة" خليل، حلمي. د ؛339

 وكتابة دريد بن حممد" الراجحي، علي الدين شرف. د ؛163-179

  ).         1985 اإلسكندرية اجلامعية، املعرفة دار ،"اجلمهرة

 منري رمزي. د حتقيق ،"اللغة مجهرة" دريد، بن احلسن بن حممد بكر أبو .8

  .  40 ص ،1 ج احلياة، مكتبة دار منشورات بريوت، بعلبكي،

  .نفسها الصفحة السابق، املصدر .9

  .نفسها الصفحة السابق، صدرامل .10

. ود املخزومي مهدي .د حتقيق ،"العني" كتاب الفراهيدي، أمحد بن اخلليل .11

  .60 ص ،1 ج اهلالل، ومكتبة دار السامرائي، إبراهيم

 ،"اللغة مجهرة" معجم من جزء آخر ويف ،41 ص السابق، املصدر .12
 همام عددا فيه ذكر النوادر، أبواب: عنوان حتت قسما دريد ابن خصص
  . منها
 ص من( صفحات ست يف مبقدمة معجمه من القسم هلذا قدم وقد

 بالتعاليق حديثه ودعم النوادر عن فيها حتدث ،)1279 ص إىل 1274
 يف اللغة لعلماء أقوال بني األبواب هذه توزعت وقد. والشروح والشواهد

 به بدأ باب أول وهو ،)1279 ص( عبيدة كأيب األلفاظ من النوع هذا

 وباب ،)1282 ص: كذلك انظر( ،:... عبيدة أبو قال باب: ومساه
 أخي بن الرمحن عبد عن النوادر من وغريها املصادر من باب: مساه آخر

 عن الصفات يف وباب ،)1294 -1290: ص( عمه عن األصمعي

  ).1306 -1294: ص(  زيد أيب
 ،األشياء وصف يف استعملت اليت النادرة األلفاظ ا خص أبواب وهناك
 ص( وصفاا القوس يف جاء ما نوادر أبواب يف احلال هو كما

 ص( النصال صفة يف النوادر يف جاء ما وباب ،)1282 -1280:

 يعمد ال وقد)... 1282 ص( النعل صفة يف النوادر وباب ،)1282
 النادرة الكلمات بعض سرد يف) أبواب أو باب( كلمة استعمال إىل

 احملالت، أمساء مثال املواضيع بعناوين ويكتفي لفة،خمت مبواضيع املتعلقة

 -1311:  ص( اجلاهلية يف الشهور أمساء اجلاهلية، يف األيام أمساء

 هو كما العرب، كالم ومعرفة اللغة لفقه خصها أبواب وهناك). 1312

 ،)1312 ص( موضعه غري يف به فيتكلَّم به يستعار ما باب يف احلال

). 1314 -1313 : ص( بعض مقام بعضها يقوم اليت احلروف وباب
 هو كما عموما واالقتراض كالدخيل لغوية ظواهر  تعاجل أبواب هناك مث

 كاللغة صار حىت العجم كالم من العرب به تكلّمت ما باب يف احلال

 ومن والنبطية الفارسية من أخذت لكلمات يعرض وفيه ،)1322 ص(

 خيتم وأخريا). 1327 -1322: ص( كذلك عربوه ومما السريانية،
 وباب وفعال، وفُعول فَعيل كباب واألوزان الصيغ بأبواب القسم هذا

  )...     1335 ص( وفَعل فَعل وباب ،)1333 ص( فَعلَة

 كلمة دريد ابن ويشرح. 41 ،ص 1 ج ،"اللغة مجهرة" دريد، ابن .13
 مجهوره، أخذت الشيء، مجهرت معظمه، الشيء مجهور: "بقوله مجهور

 وتنكّر: "بقوله ،)نكر( مادة ويشرح. 1138ص ،2 ،ج"مهمعظ وهو
 فالنا ونكرت لك، تنكّر فقد عليك استبهم شيء وكلّ تغير، إذا األمر

  .      799 ص ،1،ج"جهلته إذا وأنكرته،

. الرازي احلسني أبو حبيب بن حممد بن زكريا بن فارس بن أمحد هو .14

. هـ320 حوايل ولد. اهلجري الرابع القرن يف واألدب اللغة أئمة أحد
 تويفّ وا الري إىل رحل مث ،زمنا مذان استقر. قزوين إىل أصله ويعود

 بن فارس أبيه عن األوىل حياته مراحل يف العلم أخذ. ـه 395 عام



   
 
 
 

 

 بن سلمة احلسن أيب وعن ،ثعلب راوية اخلطيب بكر أيب عن مث زكريا،
 الزمان بديع: تالمذته ومن. ماملنج طاهر بن أمحد اهللا عبد أيب وعن القطّان،
  . املقرئ القاسم بن وعلي عباد، بن والصاحب اهلمذاين،

 االتباع: "املثال سبيل على منها نذكر مؤلّفات عدة فارس ابن ترك      
 انظر". (اللغة مقاييس"و ،"اللغة جممل"و اللغة، فقه يف" الصاحيب"و ،"واملزاوجة
 حممد حتقيق ،"الرواة انباه" القفطي،: يف يالعلم نتاجه عن ودراسات ترمجته،

 ؛130-127: ص ،1 ج ، 1950 املصرية الكتب دار إبراهيم، الفضل أبو

 ،"اللغة مقاييس" فارس، بن وأمحد ؛1980 ،"األعالم" الزركلي، الدين وخري

 جممل" فارس، بن وأمحد ؛39-3: ص ،1 ج هارون، السالم عبد حتقيق

-11: ص ،1 ج الرسالة، مؤسسة سلطان، سناحمل عبد زهري حتقيق ،"اللغة

31          .(  

 على ألّفت اليت الثالثة املعاجم أحد فارس، البن" اللغة جممل" معجم يعترب .15
 ،دريد البن" اللغة مجهرة: "هي املعاجم وهذه األبنية، مع األلفباء طريقة
" امل" يف اللغوية املادة وتتميز. فارس البن" اللغة مقاييس"و ،"اللغة جممل"و

 الواضح على أساسا واشتماهلا ،واملستنكر الوحشي اللفظ عن بابتعادها
 فلم املادة مصادر أما. باالختزال تتميز جعلها مما ،العرب كالم من واملشهور

 أنّ على تدل الشروح على استشهاداته أنّ إال املقدمة، يف فارس ابن إليها يشر
  .له واملعاصرين عليه السابقني غةالل علماء آراء من استفاد قد الرجل
 أوائل حسب األلفبائي الترتيب معجمه، مداخل ترتيب يف فارس ابن اتبع وقد

 وكل املعجم، حروف بعدد كتابا وعشرين مثانية إىل املعجم وقسم. احلروف
 فأما. الثالثي على زاد وما والثالثي، الثنائي،: أبنية ثالثة إىل مقسم كتاب
 كلّ أبواب إىل فقسمه الثالثي، وأما واملطابق، املضاعف إىل عفيتفر الثنائي،
 ما وأما. األلفبائي الترتيب يف يليه الذي مع الباب له املعقود باحلرف يبدأ باب
 الثنائي يف املداخل رتب وقد. باب كلّ به خيتم فكان الثالثي، على زاد

 يستهلّ ومل ائما،د منها األول احلرف التفاق الثاين احلرف حسب والثالثي
 االشتقاقات رتب وقد. يليه ما مع الباب له املعقود باحلرف إال املداخل
 مث فاملزيد، بارد فيبدأ باألفعال، يتبعها مث باملصادر غالبا يبدأ فكان كذلك،
 حيترم مل أنه إال. التكسري مجع صيغة بذكر ومتيز. وصيغها األمساء ذلك بعد تأيت
 املصادر قبل باألفعال أحيانا يبدأ فكان االشتقاقات، يف الترتيب هذا دائما

- 1: ص سلطان، احملسن عبد زهري ،"اللغة جممل" حمقّق مقدمة: بتفصيل انظر(

 خليل، حلمي ؛374-365: ص ،"العريب املعجم" نصار، حسني ؛74

 عبد القادر عبد ؛199-180: ص ،"املعجمي التراث لدراسة مقدمة"

  ).      231-218: ص ،"عجميةامل املدارس" اجلليل،

  .75 ص ،1 ج ،"اللغة جممل" .16

 القرن يف اللغة جمال يف اجليدة بإسهامام متيزوا الذين العربية علماء بني من .17

 السراج وابن ،)هـ311 ت( الزجاج: املثال سبيل على نذكر اهلجري، الرابع

 ت(السريايف سعيد وأبو ،)هـ333 ت( درستويه وابن ،)هـ316 ت(

 ت( الفارسي علي وأبو ،)هـ370 ت( خالويه وابن ،)هـ368

  ).  هـ371

  .168 ص ،1 ج السابق، املصدر فارس، ابن .18

  .76-75: ص ،1 ج اللغة، جممل فارس، ابن .19

  .75 ص ،1 ج السابق، املصدر .20

  .75 ص ،1 ج اللغة، جممل .21

 النهضة دار ،"العريب املعجمي التراث لدراسة مقدمة" خليل، حلمي .22

  .184 ص ،1997 العربية،

  .  40 ص ،1 ج ،"اجلمهرة" .23

  .75 ص ،1 ج ،"امل" فارس، ابن .24

 املصري، مث اإلفريقي األنصاري أمحد بن علي بن مكرم بن حممد هو .25

 املقير من مسع. هجرية 630 سنة حمرم يف ولد. الفضل أبو الدين مجال
 مولعا كان. كثري وغريهم الطّفيل بن الرحيم وعبد حامت بن ومرتضى
 والذخرية الفريد والعقد األغاين اختصر: املطولة األدب كتب باختصار
 الصفدي الدين قطب أخرب وقد.الكبار والتواريخ البيطار ابن ومفردات

  .جملّدة 500 خبطّه ترك أنه
 فضل ابن ذكر. اإلطالق على مؤلّفاته أشهر العرب لسان معجم ويبقى 
 ال تشيع وعنده ونوادر، نكت صاحب وكان عمره، آخر يف عمي أنه اهللا

 ابن: يف ترمجته انظر( هجرية 711 سنة شعبان يف اهللا رمحه تويف. يرفض
 الدين جالل امليم؛ ،حرف"الكامنة الدرر" العسقالين، حجر

 دار ،"العرب لسان" مقدمة ؛348 ص ،1 ج ،"الوعاة بغية"السيوطي،

  ).    4 ص ،1 ج صادر،

 وجودة اللغوية املادة بغزارة متيز. ةالقافي مدرسة معجمات إىل ينتمي .26
 استقصاء أوهلما :أمرين حتقيق إىل منظور ابن فيه هدف وقد. الترتيب
  .القافية نظام خالل من املداخل ترتيب إحكام وثانيهما ،العربية اللغة
 ،لغتهم تعلّم إىل الناس تنبيه ضرورة العرب لسان تأليف إىل الدافع وكان
 مادته مجع يف اعتمد. اجلهل حملاربة الناجعة الوسائل أحد املعجم باعتبار
 سيده، البن" احملكم" لألزهري،" اللغة ذيب: "هي ،مصادر مخسة على
. األثري البن" النهاية"و بري، ابن حواشي وعلى للجوهري،" الصحاح"و

 ويف املقطّعة احلروف دراسة يف اعتمدها اليت العلمية مادته استقى أنه كما
 وسيبويه كاخلليل علماء أعمال من وخواصها وطبائعها احلروف بألقا

  ...وغريهم واألزهري
 ترتيب على يقوم الذي القافية نظام اتبع فقد املادة بوضع خيتص فيما أما

 حروفها أوائل حسب ترتيبها مثّ الباب، يف حروفها أواخر حسب املداخل
 وعدد ،وفصول ابأبو إىل عنده مقسم فاملعجم وعليه. الفصول يف

 باب كلّ أنّ على ،)بابا 28( املعجم حروف عدد حبسب فيه األبواب
ر وقد. الفصول من نفسه العدد بدوره يضممعجمه منظور ابن صد 
 هذه معاين فيه درس ،"املقطّعة احلروف باب" ب أوهلما عنون ببابني

 بآراء مسألة كلّ مدعما وتأنيثها، وتذكريها وإعراا وداللتها احلروف
 األصوات فيه درس ،"احلروف ألقاب" بـ الثاين الباب وخص. العلماء
 ،...)ذلك غري إىل واجلهر اهلمس( والصفات املخارج حيث من العربية

-429: ص ،"وتطوره نشأته العريب املعجم" نصار، حسني: انظر(

-254: ص ،"املعجمي التراث لدراسة مقدمة" خليل، حلمي ؛454

280       .(  



   
 
 
 

 

 أبو الشافعي اهلروي األزهري نوح بن طلحة بن األزهر بن أمحد بن حممد هو .27

 أيب بن حممد الفضل أيب عن العلوم أخذ. هجرية 282 سنة ولد منصور،
 ورد. سليمان بن الربيع وعن ،املزين حممد أيب وعن فأكثر، املنذري جعفر
 عرفة بن اهيمإبر اهللا عبد أيب عن وأخذ عنه يرو فلم دريد ابن وأدرك بغداد

 من فاستفاد طويال دهرا القرامطة أسر يف وقع…السراج ابن وعن نفطويه،

 له). 4 ص ،1 ج ،"احملكم" مقدمة( الفصيحة البدوية العربية تعلّم يف حمادثام
 شرح"و ،"التفسري يف التقريب"و ،"املزين خمتصر ألفاظ تفسري" املؤلّفات من
 مؤلّفاته، أهم ويبقى…كثري وغريها ،"األدوات كتاب"و ،"متّام أيب شعر

 مؤلّفاته من مهما عددا احلموي ياقوت ذكر وقد". اللغة يف التهذيب" معجمه

 مقدمة: يف ترمجته انظر( هجرية 370 سنة اهللا رمحه مات". األدباء معجم" يف

 الدين جالل ؛22-1: ص ،1 ج هارون، السالم عبد حتقيق ،"اللغة ذيب"

 معجم" احلموي، ياقوت ؛31-19: ص ،1 ج ،"الوعاة بغية" السيوطي،

 ).  167-164: ص ،17 ج ،"األدباء

وكان غرض األزهري من تأليفه هو تنقية . ينتمي إىل معجمات مدرسة اخلليل .28
وقد دعاه إىل تأليف معجمه أسباب شرحها يف مقدمته . العربية وتصحيحها

األعراب الذين أقام  نذكر منها تقييد ما حفظه من الكتب، ومسعه من أفواه
بينهم زمنا، والنصيحة الواجبة على أهل العلم جلماعة املسلمني يف إفادم مبا 
لعلّهم حيتاجون إليه؛ مثّ التصدي للكتب املصحفة والتنبيه إىل خطرها على 

  .الناشئة
وقد اعتمد يف مجع مادته على كتب أئمة اللغة والسماع عن األعراب 

منهجه فقد اتبع طريقة اخلليل، وذلك بترتيب املداخل حبسب  أما. ومشافهتهم
وقسم املعجم إىل كتب فضم كلّ كتاب ستة . أوائل حروفها ترتيبا صوتيا

الثنائي املضاعف، والثالثي الصحيح، والثالثي املعتل، واللفيف، : أبواب
. هملوراعى التقاليب ونبه على املستعمل منها وامل. والرباعي، واخلماسي

أكثر من " التهذيب"ويكمن وجه االختالف بينه وبني اخلليل، أنّ صاحب 
املعجم العريب، نشأته "حسني نصار، : انظر بتفصيل(الشواهد والشروح 

، للدكتور "املعجمات العربية، دراسة منهجية"؛ 279-259:، ص"وتطوره

  ).        63-61:حممد علي عبد الكرمي الرديين، ص 

حلسن علي بن إمساعيل بن سيده مبرسية باألندلس، وكان ضريرا ابن ولد أبو ا .29
تلقّى علومه األوىل على يد والده إمساعيل بن سيده النحوي، كما روى . ضرير

  . عن أمحد بن حممد بن عبد اهللا الطلمنكي وعن صاعد بن احلسن البغدادي
بين يف زمانه أعلم وكان إماما يف اللغة والعربية، وكان نادرة وقته، حافظا، مل يت

متوفرا على علوم احلكمة، . منه بالنحو واللغة وأشعار العرب، وما يتعلّق ا
شرح إصالح "، و"احملكم واحمليط األعظم يف اللغة"من تأليفه . جيد الشعر

  .، وغري ذلك"شرح كتاب األخفش"و ،"شرح احلماسة"، و"املنطق

احملكم "مقدمة : انظر ترمجته يف. (هجرية، باألندلس 458تويف رمحه اهللا سنة 
، حتقيق مصطفى السقا، والدكتور حسني نصار؛ القفطي، "واحمليط األعظم

، ص 2، ج "بغية الوعاة"؛ السيوطي، 227-225:، ص 2، ج "انباه الرواة"

  ). 235-231:، ص 12، ج "معجم األدباء"؛ ياقوت احلموي ، 143

وهو ثاين . إىل مدرسة اخلليل املعجمية" احملكم واحمليط األعظم يف اللغة"ينتمي  .30
، هدف فيه إىل مجع شتات اللغة املتناثر "املخصص"معجم يؤلّفه ابن سيده بعد 

يف الكتب والرسائل اللغوية يف مؤلّف واحد، وإىل تصحيح ما فيها من 
اتبع ابن . وقد ربط اللغة العربية بالقرآن واحلديث. آراء حنوية مغلوطة
ل، فقسم معجمه إىل كتب حبسب عدد حروف املعجم سيده منهج اخللي

مرتبة ترتيبا صوتيا حبسب خمارجها، وكلّ حرف ينقسم إىل األبواب 
الثنائي املضاعف الصحيح، مث الثالثي الصحيح، مث الثنائي : التالية

املضاعف املعتل، مث الثالثي املعتل، مث الثالثي اللفيف، مث الرباعي، مث 
ت (للزبيدي " خمتصر العني"بن سيده على كتاب وقد زاد ا. اخلماسي

وقد رتب . هـ، ح، ج: البناء السداسي، ذكره يف حروف) هـ379
املواد داخل األبواب وفقا ملا تتألف منه من حروف، ووفقا ملا تنقلب إليه 

حسني : انظر منهجه بتفصيل يف. (وتتصرف فيه من وجوه وتقاليب

؛ حممد علي 303-287:، ص "رهاملعجم العريب نشأته وتطو"نصار، 

-64:، ص "املعجمات العربية، دراسة منهجية"عبد الكرمي الرديين، 

68.( 

، ص 1، ج 1994ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، الطبعة الثالثة  .31

7 .  

  .املصدر السابق، الصفحة نفسها .32

  .7، ص 1املصدر السابق، ج  .33

ال إمساعيل بن محاد هو إسحاق بن إبراهيم الفارايب، أبو إبراهيم، خ .34
وأبو إبراهيم هذا هو ". الصحاح يف اللغة"اجلوهري، صاحب كتاب 

وقد وصف . ، وقد ألّفه وهو يف زبيد باليمن"ديوان األدب"مؤلّف كتاب 
" ديوان األدب"عمل الفارايب يف " معجم األدباء"ياقوت احلموي يف 

ين املضاعف، األول السامل، الثا: ووضع كتابه على ستة كتب: "بقوله
الثالث املثال وهو ما كان يف أوله واو أو ياء، والرابع كتاب ذوات 

الثالثة، وهو ما كان يف وسطه حرف من حروف العلّة، واخلامس كتاب  
ذوات األربعة، وهو ما كان آخره حرف علّة، والسادس كتاب اهلمزة، 

 األفعال وكلّ كتاب من هذه الستة أمساء وأفعال، يورد األمساء أوال مث

والكلمات يف ديوان األدب مرتبة حبسب ). 65-61، ص 6ج " (بعده

 350تويف رمحه اهللا سنة . أي أنها مرتبة ترتيب القافية ؛أواخر حروفها
، حتقيق أمحد خمتار عمر؛ "ديوان األدب"مقدمة : انظر ترمجته يف. (هجرية

ي، ؛ ياقوت احلمو438-437: ، ص1، ج "بغية الوعاة"السيوطي، 

  ).    65-61:، ص 6، ج "معجم األدباء"

هو إمساعيل بن محاد اجلوهري، أبو نصر الفارايب؛ وفاراب بلدة من بالد  .35

أخذ اللغة والنحو عن خاله أيب يعقوب . هجرية 332الترك، ولد سنة 
، وعن أيب علي "ديوان األدب"إسحاق بن إبراهيم الفارايب صاحب 

ن كثري التجوال، فسافر إىل احلجاز كا. الفارسي وأيب سعيد السريايف
وشافه العرب العاربة ومنهم ربيعة ومضر، وزار العراق والشام 

مات سنة . استقر بنيسابور حيث تفرغ للتدريس وللتأليف. وخراسان

كان من أعاجيب : "ذكر صاحب معجم األدباء أنه. هجرية 400

  ). 156-155:، ص 6ج " (الزمان ذكاء وفطنة وعلما

، وكتاب "عروض الورقة"كتاب يف العروض مساه : ن التصانيفله م .36
وهو املؤلَّف ". تاج اللغة وصحاح العربية"وكتاب " املقدمة يف النحو"



   
 
 
 

 

، ص 6، ج "معجم األدباء"ياقوت احلموي، : انظر ترمجته يف. (الذي اشتهر به

؛ السيوطي، 233-229: ، ص1، ج "انباه الرواة"؛ القفطي، 151-165:

؛ أمحد عبد الغفور عطّار، مقدمة 448-446:، ص 6، ج "الوعاةبغية "
  ").  الصحاح"

، النموذج الكامل الذي ستسري على جه كلّ "الصحاح"يعترب معجم 
وهو النظام الذي يقوم على ترتيب . املعجمات اليت اتبعت نظام القافية

مل يذكر  .حسب أواخر حروفها، مقسما املعجم إىل أبواب وفصول الكلمات
اجلوهري املصادر اليت استقى منها مادة معجمه، واكتفى يف مقدمته القصرية 
باإلشارة إىل أنه حصلها بالعراق رواية وأنه أتقنها دراية مع مشافهته ا العرب 

مع أنه يف شرحه للكلمات ويف تعاليقه، ). 118 املقدمة، ص(العاربة بديارهم 
للخليل " العني"اجم السابقة عليه، كـيبدو واضحا اعتماده على املع

أما نوعية املادة اليت أودعها . لألزهري" التهذيب"البن دريد و" اجلمهرة"و
معجمه فإنها من الصحيح من كالم العرب، وقد جعل علمه الواسع بالعربية 

، فيقوم "الصحاح"أما نظام الوضع يف . معيارا ملعرفة الكالم الصحيح من غريه
بار جذر الكلمة مدخال، حيث ترتب املداخل يف املعجم حسب على اعت

مث قسم املعجم إىل مثانية وعشرين بابا، . احلرف األخري طبقا للنظام األلفبائي
كلّ باب منها يتناول املداخل املتحدة يف احلرف األخري منها، على أنّ كل باب 

صل حسب أوائل يضم بدوره مثانية وعشرين فصال، ترتب املداخل يف كلّ ف
وقد أحدث . حروفها، مع مراعاة ترتيب احلرف الثاين والثالث ترتيبا ألفبائيا

انظر . (هذا النظام ثورة يف الصناعة املعجمية، فوجد الناس فيه السهولة واليسر

؛ حسني 118-1، ص "الصحاح"أمحد عبد الغفور عطّار، مقدمة : بتفصيل

؛ حلمي خليل، 416-380، ص"رهاملعجم العريب، نشأته وتطو"نصار، 

  ).    253-227، ص"مقدمة لدراسة التراث املعجمي العريب"

عاش يف القرن الرابع وعاصر . هو حممد بن متيم أبو املعايل الربمكي اللغوي .37
املنتهى يف "اشتهر الربمكي بتأليفه لكتاب ". الصحاح"اجلوهري صاحب 

 397ليفه للمنتهى، وكان ذلك سنة ، وقد أشار يف مقدمته إىل تاريخ تأ"اللغة
" الصحاح يف اللغة"وأصل مادة هذا الكتاب مستقاة من كتاب . هجرية

وله كتاب كبري ": "معجم األدباء"يقول ياقوت احلموي، صاحب . للجوهري
للجوهري، وزاد " الصحاح"، منقول من كتاب "املنتهى يف اللغة"يف اللغة مساه 

عده الدكتور ). 35-34، ص 18ج ".(ترتيبهفيه أشياء قليلة وأغرب يف 
أمحد عبد الغفور عطّار من الرواد الذين ابتكروا منهج التأليف حبسب أوائل 

معجم "ياقوت احلموي، : انظر ترمجته يف( .هجرية 433تويف سنة . احلروف

؛ 68، ص 1، ج "بغية الوعاة"؛ السيوطي، 35-34، ص 18، ج "األدباء

  ).     89، ص "الصحاح"، مقدمة أمحد عبد الغفور عطّار

هجرية،  94ولد سنة . هو أبو عمرو الشيباين، وامسه إسحاق بن مرار الشيباين .38
عرف بصاحب . وهو كويفّ نزل بغداد. أدب أوالداً من شيبان فنسب إليهم

أخذ عنه مجاعة كبار، منهم اإلمام . ، وكان كثري الرواية"ديوان اللغة واألدب"
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  الترمجة يف الفكر النهضوي العريب
  

  )*(عبد اللطيف عبيد . د
 

، وإمنا هي ليست الترمجة تقنية لغوية فحسب
فعل إبداعي، ونشاط لغوي، وضرورة حضارية، " أيضاً 

تؤطرها كلّها طبيعة العالقات ،  )1(وموقف إيديولوجي 
املتبادلة بني جمتمعي النص املترجم منه واملترجم إليه يف 

هنا يستمد احلديث عن موضوع  ومنارخيية معينة،ت حلظة
على أن تناول . الترمجة يف الفكر النهضوي مشروعيته

هذا املوضوع يقتضي، بداية، توضيح املقصود بالفكر 
وحتديد جماله الزمين، قبل االنتقال إىل  ، النهضوي العريب
وموقف الفكر ، من الغرب باالقتباس الترمجة دراسة عالقة
منهما، والتعريف باإلنتاج الترمجي من حيث  النهضوي

 ،استهدفتها اليت والفئات ومواضيعها ولغاا املترمجات عدد
 حماولة وعالقة كلّ ذلك بالتوجهات النهضوية، وأخريا

ر الفعلي الذي قامت به الترمجة وحقيقة الد عن الكشف
  .يف املشروع النهضوي

  :النهضة مفهوماً وجماالً زمنياً -1

النهضة "الرؤى واملقاربات املتعلّقة بـ تتنوع 
تنوعاً بينا، وهو ما جيعل تعريف هذا املصطلح " العربية

وإذا كانت . وحتديد مفهومه أمراً ال خيلو من الصعوبة
  " الطاقة والقوة"بأنها " النهضة"املعاجم اللغوية تعرف 

، وتعرف )2( "غريه أو االجتماعي الوثبة يف سبيل التقدم"و
اجتماعي وفكري عصر تقدم " بأنه"النهضة  عصر"

وأديب يف أوروبا يف القرنني اخلامس عشر والسادس 
وثبة يف سبيل " بأنه"عصر النهضة العربية "و، )3(" عشر

التقدم الفكري واألديب واالجتماعي شهدها العرب يف 
فيما  –، فإننا ال نكاد نعثر )4(" القرن التاسع عشر

املخصصة للنهضة  فيها مبا ،مقاالت وكتب لعنا عليه منطّا
       )5( - "ما هي النهضة : "سالمة موسى مثل كتاب

. حيدد مفهوم النهضة حتديداً جامعا دقيقا فتعري على
" تاريخ آداب اللغة العربية"وقد سعى جرجي زيدان يف 

بدل حتديد " مميزات هذه النهضة"إىل بيان ما مساه 
العربية يف عهد النهضة  مفهومها، مؤكداً أن الدولة

وهي ختتلف عن .األوروبية تأثّرت بتيار املدنية" األخرية
مدنيتها اإلسالمية شكالً وأسلوباً، فجارا وإن مل خترج 

ويف رأي جرجي زيدان، تتمثّل . )6(" عن دائرا اخلاصة
 –" با ومدنية أور"أهم مميزات هذه النهضة املتأثرة بـ 

يف -"النهضة األدبية"  وأخرى ،"النهضة"ويسميها مرة 
إنشاء املدارس احلديثة، والطباعة، والصحافة، وروح 

واملكتبات  والعلمية، األدبية واجلمعيات احلرية الشخصية،
والتمثيل، واشتغال اإلفرنج بآداب  العامة، واملتاحف،

 اللغة العربية
 املستعربة ناداوشبيه ذا ما ذهبت إليه . )7(

بدائرة املعارف " ضة " فصل يف ،)N. Tomiche( توميش
" هذه احلركة" جتليات"عندما سعت إىل تتبع  ،اإلسالمية

بدل تعريفها، حماولة التفريق بينها وبني  - أي النهضة -
. جامعة تونس –أستاذ باملعهد العايل للغات )*(



 

 

 ،القائمة أساساً على التجديد الديين "اإلصالح حركة"
ل ها أنّ النهضة وليدة عامويف رأي. يداً ذاتياً أو داخلياًجتد

خارجي هو االتصال بني الشرق والغرب، وهي حترر 
حنو املعاصرة  ن قيود املاضي ورفض هلا، وانطالقةم

ثقة باملستقبل، وإميان قاطع واملتمثلة يف مناذج أجنبية، 
حبتمية تقدم اتمعات؛ لذا فإنّ التجليات اليت ميزت 
النهضة تتمثل يف احلوار الذي أقامته مع الغرب، ويف 

أداة من أدوات ذلك  ،دها الترمجة العلمية مث األدبيةاعتما
 ،والقصة ،من الرواد يف جمال املسرح جيل وظهور احلوار،
 ،أجناساً جديدةا طور األدب وأدخل فيه مم ،والرواية

الصحافة وما كان  وظهور نفسها، مثلما طور اللغة العربية
  .)8(خل إ... له من تأثري لغوي وفكري عظيم

وحالة  ،حنو املعاصرةنت النهضة توجها وإذا كا
لت أجزاء كبرية من الوطن العريب مش ،تغير وجتدد عامة

الرمسية منها والشعبية،  ،ومست معظم جوانب احلياة فيه
هو تلك التيارات " الفكر النهضوي"فإنّ املقصود بـ 

" التنوير العريب"الفكرية اليت شكلت ما يعرف بـ 
الليبريايل،   والسياسي ار اإلصالح الديين،تي وهي، عموماً،

وهذا التنوير العريب ال يزال، يف . )9(والعلمي العلماين 
منذ فجر النهضة "صالً؛ فـ ارأي بعض الدارسني، متو

العربية، والعرب يعيشون عصر تنوير عريب، وحينون بعد 
  .)10(" انتكاسة التنوير األول إىل تنوير عريب جديد

ة إىل اال الزمين للنهضة، فإنه إذا كان أما بالنسب
ليس للنهضة العربية حدود "بعض الباحثني يؤكدون أنه 

واضحة متفّق عليها، بل هي تيار متصل، بعيد اجلذور، 
يف البلدان  ،اتساعاً وتأثرياً وأمهية ،كثري الروافد، خيتلف

الضاد، وشكلت  لغة وانتظمتها العرب، حضارة ورثت اليت
حبملة بونابرت "، وأنها ال تبدأ )11("العريب احلديثالعامل 

زلة ـاحلملة مبن هذه تكن وإن ،)1801-1798( على مصر
 خصوصاً يف باعث قوي متشعب اجلوانب املشعة الرائدة،

واملشرق  الغرب بني والتعامل بالصلة خيتص ما
 ،عن السلف اخللف يردده ،إنّ الرأي املتناقل"،و)12("العريب
 ،أو اليقظة العربية، أو النهضة احلديثة االنبعاث، صربأنّ ع

رأي  هو )1798( مصر قامت مع محلة بونابرت على
يشوبه الكثري من التسرع واإلجحاف حبق القرون 

الذي  )13("واملراحل السابقة هلذه احلملة، خصوصاً لبنان
 واتصاال حركة أدبية ،يف اجلبل والسواحل واملدن ،عرف

وخاصة عرب املدرسة  ،عشر السادس رنالق منذ بالغرب
املارونية وما أجنزته من ترمجات إىل العربية، وإن غلب 

، فإنّ أغلب الدارسني )14(عليها الطابع الديين التبشريي
 ،أو خروجها منها ،جيعلون من محلة بونابرت على مصر

وأشعت  ،البداية األوىل هلذه النهضة اليت بدأت مبصر
فجرجي . ونس وسائر املناطق العربيةمنها على الشام وت

خبروج الفرنسيني من "زيدان يرى أنّ هذه النهضة تبدأ 
والربت حوراين جيعل . )15( "وال تزال 1801مصر سنة 

يف الفترة  ،يف عصر النهضة ،العريب اال الزمين للفكر
الواقعة بني محلة بونابرت على مصر واية احلرب العاملية 

  .)16() 1939-1798(الثانية 

وتعترب دائرة املعارف اإلسالمية أنه إذا كان من 
جنعل بداية النهضة يف القرن التاسع عشر مع  اجلائز أن
التحديثية األخرى  واحملاوالت ،باوأور إىل املبعوثني الطالّب
إمساعيل  اخلديوي مثّ ،)1848-1805( علي حملمد

تقع  ، فإنه ميكن أن نعترب أنّ ايتها)1879- 1863(
عندما قضى االحتالل األجنيب،  األوىل العاملية غداة احلرب

 أو فرض ،الذي تواصل يف العديد من البلدان العربية
يف التحرر الذي اتسم به احلوار  عليها حديثاً، على األمل



 

 

بني الوطن العريب والغرب، وحلّت حملّه اآلن مشاعر 
 والرفض اإلحباط

لـ      عرضه  ففي  أما طيب تيزيين .)17(
 "التنويري العريب النهوض مشروع"

)18(
يتحدث عن  

اليت حدثت، يف رأيه، منذ أواخر القرن " النهضة الثانية"
قياساً بـ  ،امن عشر وحتى أوائل القرن العشرينالث
اليت حدثت يف العصور املمتدة من القرن "النهضة األوىل"

ت يف اليت حدث" النهضة األوىل"قياساً بـ  ،العشرين
العصور املمتدة من القرن التاسع إىل القرن الثاين عشر 

اليت برزت صيغ أوىل هلا " النهضة الثالثة"امليالدي، وبـ 
، "منذ مخسينيات القرن العشرين حىت بداية تسعينياته"

وهي فترة عرف فيها الفكر السياسي العريب الراهن 
ثورة، النهضة، وال :هي ،ثالثة مفاهيم مركزية تداخالً بني

  .)19(وحركة التحرر الوطين العريب 

يف  اخلوض من مبزيد يسمح ال املقام أنّ واحلقيقة
وخاصة حدودها الزمنية؛ لذلك  ،مناقشة مفهوم النهضة

الفكر  يف الترمجة عن الدراسة هذه ألغراض فإننا،
 ،الدارسني أغلبية لدى الشائع املوقف نتبىن النهضوي،

تالها من تولّي حممد  وما ،برتمحلة بونا والذي جيعل من
أما ايتها فإننا جنعلها يف . بداية هلا ،علي حكم مصر

 لتونس فرنسا احتالل بعيد ،اية القرن التاسع عشر

وما ترتب على هذا  ،)1882( جنلترا ملصرإو ،)1881(
كما سنبينه  االحتالل من نكسة واضحة حلركة الترمجة،

جنبية وحتول تعليم العلوم الحقا، بسبب هيمنة اللغة األ
 األجنبية إىل العربية من واالقتصاديةواملعامالت اإلدارية 

كانت الترمجة إىل  أن بعد ،)أو الفرنسية اإلجنليزية(
العربية، أساساً، إحدى األدوات الرئيسية للنهضة يف 

 والعسكرية، والصناعية، التعليمية، :ااالت خمتلف
أدى االحتالل  فقد .خلإ ...اإلداريةو والصحية، والزراعية،

 الغرب لصاحل القوى موازين انقالب إىل األجنيب

عالقة الوطن  يف وأحدث تغيرات عميقة االستعماري،
آثارها  تزال ال ،ويف املوقف من لغته وثقافته ،العريب به

وأوضاعنا  ،قائمة إىل يومنا هذا يف حياتنا الفكرية
  .ونوعاً وكيفاً حجماً ،إىل العربيةمبا فيها الترمجة  ،اللغوية

خاصة واالقتباس  الترمجة من النهضوي الفكر موقف -2
  :عن الغرب عامة

عدت أداة رئيسية الترمجة قد  قبل إىل أنّ من أشرنا
من أدوات حتقيق النهضة اليت كانت تتطلّع إليها النخبة 

 بل إنّ .عشر نذ بدايات القرن التاسعموالفكرية السياسية 
ترمجة، سواء  النهضة، هي، يف تيارها العريض، حركة"

 ،من خالل نقل املؤلفات ،املباشر اختذت الترمجة الشكل
    .)20("من خالل نقل األفكار ،أو الشكل غري املباشر

أنّ احلواجز بني  ،خالل كل فترات عصر النهضةوجند 
الترمجة والتأليف تكاد تضيع، وهو ما يدعونا إىل عدم 

ا، هن من شأن الكتب املترمجة بسبب اخنفاض عددالتهوي
مثلما سيأيت  ،يف أغلب الفترات، عن عدد الكتب املؤلفة

من  عنصراً الترمجة حركة اعتبار إىل يدعونا كما بيانه؛
  ".التمدن الغريب اقتباس" بـ مسي ما هي ،أمشل حركة عناصر

ة، احلضارة من االقتباس ويعديف التخلّص  أمالً الغربي
 التحديثية أسس السياسة أهم من التقدم، وحتقيق ن التأخرم

الذي تنسب إىل عهده أهم حركة  ،لدى حممد علي
قد كان "فـ . عرفها عصر النهضة العربية احلديثةترمجة 

بضرورة اإلصالح  ،راسخاً إميانا ،يؤمن ،حممد علي
اجلذري للسلطنة العثمانية ووالياا، خشية وقوعهما معاً 

وقد أدرك، منذ البداية، . ضة االستعمار األورويبيف قب
ن تحديث هذه لن تتم دون االقتباس مأنّ حركة ال

فتحديث اجليش وتأهيله حلماية . النماذج الغربية املتطورة



 

 

إىل فكر عسكري  حيتاج ،واملؤسسات ،والشعب ،األرض
وإىل صناعة قوية تدعمه، وإىل مدارس وطنية  ،جديد

املتعلّم تعليماً عصرياً، وإىل موارد ترفده بالشباب 
 ؛اقتصادية كبرية جتبيها الدولة املركزية من القوى املنتجة

املزارعني واحلرفيني، وإىل بعثات علمية للتخصص  أي
العلمي والتقين يف أوروبا، وإىل رقابة صارمة للدولة 
املركزية على التجارة احمللية والسلع املعدة للتصدير 

 جمالس إدارية تعمل بإشراف السلطة اخلارجي، وإىل
وإىل جمالس متثيلية تضم أعضاء ميثلون خمتلف  ،املركزية

الطوائف واملهن، وإىل احلد من نفوذ السفراء والقناصل 
األجانب الذين يستغلون نظام االمتيازات األجنبية، 

ضغوطاً مباشرة يف اإلدارة العثمانية على مجيع  اليمارسو
  .)21(املستويات 

وجند يف مواضع عديدة من مؤلفات الطهطاوي 
وهو زعيم حركة الترمجة - ومترمجاته) 1873- 1801(

ومنفّذ سياسة  ،يف الثلث الثاين من القرن التاسع عشر
 صرحية إىل ضرورة إشارات - والترمجية التعليمية علي حممد

ما مل  ،التمدن األورويب عناصر واقتباس الغرب عن األخذ
اإلبريز ختليص "ففي مقدمة . اإلسالميةختالف الشريعة 

نطلق رحلته ايشري الطهطاوي إىل أنه " يف تلخيص باريز 
حبثّ ديار اإلسالم على البحث عن العلوم الربانية " 

والفنون والصنائع، فإنّ كمال ذلك ببالد اإلفرنج أمر 
ولعمر اهللا إنين مدة . ثابت شائع، واحلق أحق أن يتبع

وخلو  ،يف حسرة على متتعها بذلك ،دإقاميت ذه البال
ومن املعلوم أين ال أستحسن (...). ممالك اإلسالم منه 

وأسأل اهللا (...) إالّ ما مل خيالف نص الشريعة احملمدية 
 أن يوقظ به من نوم الغفلة سائر.) (..سبحانه وتعاىل 

  .)22(" أمم اإلسالم من عرب وعجم

- 1837(ويف تونس تزعم املشري أمحد باي 
احملاولة اإلصالحية األوىل يف عصر النهضة، وهي ) 1855

حماولة سيطر عليها الطابع العسكري وتشبه، يف وجوه 
أمحد باي "عديدة، حماولة حممد علي يف مصر، بل إن 
ا مصر شكان ينظر بعني الغرية إىل انتصارات وقوة با

، 1846وقد زار هذا الباي فرنسا سنة . )23(" حممد علي
أمحد بن أيب  هوخاصة مؤرخ ،و ومرافقوهوأعجب ه

الذي كان مطلعاً على كتاب  ،)1874-1802(الضياف 
ومعجبا به مثلما عبر به عن " ختليص اإلبريز"الطهطاوي 

إحتاف أهل الزمان بأخبار " كتابه املشهور  يفذلك 
 نسا وسائرربتقدم ف ،)24(" ملوك تونس وعهد األمان

 ، حسبأو حسا ومعىن ً،ابا مادياً ومعنويوأقطار أور
  .املصطلح املتداول يف القرن التاسع عشر

" أقوم املسالك يف معرفة أحوال املمالك"ويف 
-1822(الوزير خري الدين  ،للمصلح التونسي الشهري

الذي تزعم احلركة اإلصالحية الثانية يف تونس  ،)1889
حريصاً على الدعوة إىل  جند املؤلّف ،قبل احلماية

مستحدثام املتعلّقة  " وخاصة ،أوروبا من ساالقتبا
 والتنظيم بسياسيت االقتصاد

الغرض من ذكر "و .)25(
الوسائل اليت أوصلت املمالك األورباوية، إىل ما هي 
 عليه من املنعة والسلطة الدنيوية، أن نتخير منها ما يكون

حبالنا الئقاً، ولنصوص شريعتنا مساعداً أو موافقاً، عسى 
نسترجع منه ما أخذ من أيدينا، وخنرج باستعماله من أن 

  .)26(..." ورطات التفريط املوجودة فينا 

القائم على االتصال  ،يف هذا اإلطار التحديثي
 ،يتنـزل، إذا، االهتمام بالترمجة ،بأوروبا واالقتباس منها

كما يتنـزل االهتمام باللغات األوروبية اليت تتكلّمها 
فمعرفة . ة يف التمدن املادي واملعنويأمم عدت متفوق



 

 

- 1950(حسب عبارة الشيخ حممد السنوسي  - اللغات

أحد رواد حركة النهضة بتونس يف النصف  )1900
من أعظم أسباب تواصل  –الثاين من القرن التاسع عشر 

وال شك أن تعلّم األلسن يف الشريعة اإلسالمية  .األمم 
ما حيتاج إليه اإلمام ملنفعة املسلمني بالتعلّم لترمجة 
غري أو  ،وإثبات احلقوق ،والقاضي للفصل بني اخلصوم

 وربما ،واحلاجة غري حمذور الضرورةمما تدعو إليه  ذلك
وجب وجوباً كفائيا على ما هو موضح يف مجلة كتب 

حىت أجاز علماؤها ترمجة غري املسلم إذا مل  ،الشريعة
علي تعليم  وقد أوىل حممد. )27(..." يوجد املسلم 
عناية كبرية ال  - ويف مقدمتها الفرنسية -اللغات األجنبية

ي خطط له وأشرف تقلّ عن عنايته بنشاط الترمجة الذ
" مدرسة األلسن"مستخدماً  ،قرب عن عليه بنفسه وتابعه

رافع  رفاعة املترمجني شيخ بإدارة ،"الترمجة قلم "و
د وقد كان حمم. جهازه التنفيذي الرمسي ،الطهطاوي

وأنشأ  ،أوروباالذي أرسل البعثات الطالبية إىل  ،علي
كما أنشأ  ،املعاهد العسكرية واهلندسية والطبية والزراعية

بناء على اقتراح من  ،"مدرسة األلسن"  1835سنة 
أنّ الباشا مل يتعلّم القراءة إالّ من رغم ال ىعل-الطهطاوي

حة يف حاجة مل- وهو يف اخلامسة واألربعني من عمره
واألساليب احلديثة يف اإلدارة  ،إىل الترمجة ملعرفة أوروبا

وتصريف أعمال اململكة مع اخلارج والتفاهم  ،واحلرب
  . )28(داخل وقضاء األمور يف ال ،مع األهايل

حركة "ويورد جاك تاجر يف كتابه املشهور 
عن  نقال"  مصر يف القرن التاسع عشرالترمجة يف

أنّ أحد " اها طريفة فحو قصة" الكونت ديستورميل"
مصر كتاباً يف علم اجلغرافية جملّداً يل امللوك أهدى إىل وا

كم "فاستدعى الباشا كبري مترمجيه وسأله  ،جتليداً فاخراً

" فأجابه املترجم" حتتاج من الوقت لترمجة هذا املؤلف
فأحضر حممد علي باشا سيفه وقسم  ،"تقريباً ثالثة أشهر

ام وزعها على ثالثة مترمجني، الكتاب إىل ثالثة أقس
كما يذكر . )29(وذلك إلجناز العمل يف شهر واحد 

إذا اطلع على كتاب " جاك تاجر أنّ حممد علي كان 
أمر يف احلال بطبعه وتوزيعه على األعيان  ،وأعجبه
وكان على عكس ذلك حيول دون نشر . واملكاتب
 وقد كتب اجلناب العايل. إذا مل ينل استحسانهالكتاب 

الذي وضعه يف شأن ترمجة الكتاب  ،مرة إىل خمتار بك
يطلب منه أن يرسل إليه  ،أثناء احلملة يف االفرنسيس

إحدى النسخ املترمجة قبل طبعها، وبعد فترة وجيزة 
فحواه أنّ اجلناب العايل ال  ،تسلّم خمتار بك كتاباً آخر 

الذي  املصريني بأخالق يوافق على طبع الكتاب اخلاص
علي، كما يقول جاك وكان حممد .)30("فرنسيونلا ألّفه

بكلّ كتاب يقع حتت بصره، أو  يهتم"تاجر أيضاً، 
حمتوياً على آراء يعود تنفيذها بفائدة  يكون ،بهيسمع 

 ،فقد أرسل إىل سلحدار إبراهيم باشا. مادية وأدبية
قد بلغنا أنه يوجد : جاء فيه ،كتاباً ،املقيم يف لندن

اإلجنليزية يبني مبلغ مصروفات كل  كتاب مطبوع باللغة
، وكذلك توجد سفينة حكومية أنشأا الدولة اإلجنليزية

ؤلفة على طراز سهل يشتاق صغار مب مطبوعة كت
ذلك قد اقتضت إرادتنا جلب  فعلى  األطفال إىل قراءا،

طالع على مقدار املبالغ الهذا الكتاب املطبوع ليحصل ا
 إىل وإرساهلا ،ترى الكتبومش السفن إنشاء على املصروفة

 ،اللغة التركية إىل شراؤها مبعرفتكم وترمجتها فيلزم طرفنا
  .)31(" األصول املطبوعة مع إرساهلا مث

وعندما شرع حممد علي يف توجيه البعثات 
مل ينتظر عودم إىل مصر ليكلفهم بأعمال  ،الطالبية



 

 

الترمجة، بل أمرهم بالشروع فيها وهم يتلقون العلم يف 
مبا " ففي رسالة إىل أحد الطالّب يذكر الوايل . روباأو

سبق أن أمره به من أن يرسل كتب اجلغرافية اجلاري 
فيلومه على االكتفاء  ،ترمجتها مبعرفة البعثة جزءا جزءا

كما يلومه  ،بالترمجة بذكر أنّ خمتار أفندي ال يزال يشتغل
 ،حتصيلهم مبلغ على الدالة املعلومات يقدم مل أنه على

وما  ،مؤكداً عليه املطالبة بتفصيل ما ترمجوه من الكتب
وموصياً بأن يكون  ،حلوهلم بباريس العلوم منذ من هأفادو

معززاً بشهادات األساتذة  ،يف هذا الصدد ،البيان املقدم
 ،شهر تقريراً كلّ ذلك آخر بعد إليه وبأن يكتب ،املدرسني

ذلك يف أثناء  وهلوحص مبينا للقدر الذي ترمجوه
  .)32(... الشهر

أن الترمجة كانت، لدى حممد  ،ويتضح مما تقدم
 ،استدعت كامل عنايته واهتمامه" قضية شخصية"علي، 

الرتباطها بتحقيق مشروعه السياسي اهلادف إىل بناء 
من االستقالل النهائي عن الباب  دولة حديثة تتمكّن

قف وهذا املو. وتقف يف وجه األطماع األوروبية ،العايل
ولو  عند أمحد باي،ما مياثله يف تونس،  ،من الترمجة جند

كما يقول ابن أيب  -فقد كان ألمحد باي. إىل حد
أمر  نهإحتى  ،بليون األولااستحسان ألفعال ن -الضياف

، وقرأا عليه غري ما بترمجة حروبه ووقائعه باللغة العربية
سكندر إللدنيا كااويرى أنه من عظماء . يةمرة باحملمد

املدرسة "وهذا الباي هو الذي أسس . )33(" وأمثاله
 ،من ضواحي تونس ،بباردو "املكتب احلريب "أو " احلربية
لتعليم ما يلزم العسكر النظامي من العلوم " 1840سنة 

ولتعليم اللغة  ،وغريها ،واملساحة ،واهلندسة ،كاحلساب
ولئن . )34("كتبها مدونة ذه اللغة  ألنّ أكثر ،الفرنساوية

كانت هذه املدرسة من آثار اهتمام أمحد باي بالناحية 

اه من اهتمام حممد علي ـعلى غرار ما رأين –العسكرية 
باط جيشه ضوتفكريه يف ختريج  –ذه الناحية أيضاً 

فإا مل تكن مدرسة  أساتذة أوروبيني، ييدأ على النظامي
ية احتوى وإنما كانت أول مؤسسة تعليم ،عسكرية حبتاً

برناجمها على مواد العلوم العصرية، كما كانت مهد أول 
 حركة ترمجة عرفها تاريخ تونس احلديث

وإن كان ، )35(
أغلب ما ترجم يف إطارها هو من الفنون العسكرية، إذ 
 ،تثبت بعض الدراسات أنّ ما ترجم إىل العربية يف تونس

 ،1881 االحتالل الفرنسي سنة ما قبل إىل 1838 سنة من
 من  %87أي بنسبة  - كتاباًُ 40منها  ،كتاباً 46يعد

  .)36(يف الفنون العسكرية وحدها  –جمموع ما عرب 

 ،يف القرن التاسع عشر الترمجة إنّ ،وخالصة القول
مع اية حكم حممد  ،أواسطه األول وإىل نصفه يف وخاصة

كانت اختياراً  ،خلإ ...تونس وأمحد باي يف ،علي يف مصر
تقرره السلطة السياسية، وختطّط  ،ونشاطاً رمسياً ،ياسياًس

له، وتشرف عليه، وتراقبه، ليكون يف خدمة سياستها 
 ،وقد تبين أن التجربة املصرية يف الترمجة.وحيقق أهدافها

وإحصائيات  ،معلومات ضافية عنها لدينا توفّرت اليت وهي
 ،البارزةتعد التجربة  ،مثلما سنورده الحقاً ،مدققة دالة

لكن يف ظروف  ،كانت التجربة اللبنانية قد سبقتها وإن
 إضافة إىل االختيار السياسي – كما يعد جناحها مغايرة،

 الباشا إذا أمر"فـ تطبيقه، يف وحزمه علي رمسه حممد الذي

 جاك يقول كما "األكمل الوجه على تنفيذه بشيء، أراد

ويتهم وجتندهم تأهيل املترمجني وحي إىل راجعاً -)37(تاجر 
هؤالء املترمجني رفاعة  دولة حممد علي، ويف مقدمة خلدمة
الذي آمن إمياناً راسخاً بدور الترمجة  ،الطهطاوي رافع

  .التنوير وحركة النهضة عملية حتقيق يف والتربية والتعليم



 

 

ولغوياً وموضوعياً  عددياً ،الترمجي اإلنتاج -3
بالتوجهات  لتهوص ،عشر التاسع القرن يف ،وفئوياً

  .حالة مصر: النهضوية

 املستخدمة، اللغات بني فيما املترمجة الكتب عدد ما 
يف مصر خالل القرن التاسع عشر؟  ،بأخرىبصورة أو 

وما نسبتها إىل الكتب املؤلّفة؟ وما اللغات املترجم منها 
واملترجم إليها؟ وما مواضيع الكتب املترمجة؟ وما الفئات 

ه املترمجات؟ وما صلة كلّ ذلك استهدفتها هذ اليت
خاصة خالل  ربالتوجهات النهضوية اليت عرفتها مص

  قرن؟هذا ال

سيسعى هذا القسم من الورقة إىل اإلجابة  ما هذا
ا بعض الدراسات  تزودنا اليت اإلحصائيات ضوء يف ،عنه

  .)38(والبحوث الببليومترية احلديثة 

  :الكتب املترمجة 1- 3

هيم نصري ما نشر من كتب يف أحصت عايدة إبرا
أي من مرحلة  - من عشرينات القرن التاسع عشر ،مصر

إىل  -1822تأسيس املطابع بدءاً مبطبعة بوالق سنة 
ويبلغ . من الكتب املؤلّفة واملترمجة 10405فبلغ  ،ايته

جمموع  من 7ر73أي ما نسبته  ؛804 عدد الكتب املترمجة
  :)29(لتايل ا اجلدول يوضحه وهو ما املنشورات،

  

  19يبين عدد املترمجات يف كلّ فترة ونسبتها إىل املنشور من الكتب يف مصر خالل القرن ) 1(جدول رقم 

 نسبة املترمجات عدد الكتب املترمجة  )مؤلفة ومترمجة(ة روالكتب املنشعدد   الفترة

  %20  21  105  العشرينات

  %28ر5  102  358  الثالثينات

  %34ر2  138  404  األربعينات

  %16ر7  74  443  اخلمسينات

  %5ر2  73  1391  الستينات 

  %15ر9  95  1597  السبعينات

  %3ر6  110  3021  الثمانينات

  %6ر2  191  3086  التسعينات

  %7ر73  804  10405  اموع

  

    



 

 

ويتبين من اإلحصائيات اليت توصلت إليها عائدة 
أن الكتب املترمجة قد  ،يف اجلدول السابق ،إبراهيم نصري

األوىل املشمولة  الثالث حقّقت أعلى نسبها يف العشريات
يف % 28ر5 و ،يف األربعينات%  34ر2بالدراسة، فبلغت 

أي خالل عهد حممد  ؛يف العشرينات %20 و ،الثالثينات
يف القرن التاسع " النهضة الثقافية األوىل" علي الذي مثّل

يف هذه الفترة ألسباب  الترمجة حركة وقد ازدهرت. عشر
اخلصوصية العسكرية  إنشاء املدارس :يف مقدمتها ،ديدةع

كان مدرسوها مكلّفني  اليت ،والطبية واهلندسية واإلدارية
 وعودة املبعوثني، واملرجعية، أيضاً بترمجة الكتب الدراسية

وقد تأسست سنة -األلسن مدرسة يف املترمجني وختّرج
  .وإنشاء أقالم الترمجة-1835

من  بداية املترمجة لكتبا نسبة تراجعت وقد
) 1854 -1848(بعد تولّي اخلديوي عباس  ،اخلمسينات

،  ونفي رفاعة 1850، وإلغاء مدرسة الترمجة سنة احلكم
 15بعد تويل نظارا مدة  ،الطهطاوي إىل السودانرافع 
ألغى احلكم،  )1863-1854(وعند تويل سعيد   .سنة

بالكتب املراد ديوان املدارس الذي كان يزود املترمجني 
كما يقول -فقد كان  ؛ترمجتها الستخدامها يف التعليم

كراهية للعلم واملتعلمني،  وقد أشيع عنه  ذا - املؤرخون
حكم أمة  منإنه من األيسر حكم أمة جاهلة " قوله

 "أهلها من املتعلمني
على أنّ اخلديوي سعيد قد  .)40(

ساعد، من ناحية أخرى، يف تنشيط حركة الترمجة 
عندما أصدر أوامره باستعمال اللغة العربية يف القضايا 

  .)41(فيها  العربية غري استعمال مانعاً احملاكم، على املعروضة

1879-1863 ( إمساعيل اخلديوي حكم فترة وتعد (
عرفتها مصر يف القرن التاسع  ،"ثقافية ثانية ضة" مبثابة 
اخلديوي  :هديع يف حصلت اليت النكسة بعد ،عشر

   األوىل النهضة كانت إذا أنه على .سعيد واخلديوي ،باسع
اجليش  قوامها قوية إمرباطورية تكوين إىل دف"

املطبوعات وكانت اختالف ختصصاا،  على ،واملدارس
فإنّ النهضة  ،)42( "هاتني الدعامتني فلك الصادرة تدور يف

والتعليم والفنون  الثقافة نشر إىل متيل كانت "الثانية
  .)43(" اآلداب بني مجيع أفراد الشعبو

وإذا كانت نسبة املترمجات يف عهد إمساعيل مل تبلغ 
أقصى ما وصلت إليه هو  إذ -علي عهد حممد يف ما بلغته

قد " فألن النهضة الثانية  - خالل السبعينات% 15ر9
، )44(" استمدت جذورها من املؤلفات التراثية واألدبية

كانت فيه مدرسة األلسن  الذي الزمن مضى أن بعد خاصة
على  ،)1850-1835( عاماً عشر اخلمسة حنو ،مسيطرة

وقد . )45(الثقافة العامة يف مصر  اإلنتاج الترمجي وشؤون
الفترة مبسعى اخلديوي  تأثرت حركة الترمجة يف هذه

الفرنسية القوانني  ترمجةب أمر إذ القضاء، تطوير إىل إمساعيل
رفاعة  بإشراف متّ ما وهو ،يباألجن النفوذ من للحد

ة بعالترمجة يف جملدات كثرية مبط هذه وطبعت الطهطاوي،
 إالّ أنّ تنشئة اخلديوي. 1868و  1866 سنيت بني بوالق

 وحماولته املستمرة جلعل األجنبية، للغات وإتقانه إمساعيل،

 اللغات قد جعلت تدريس ،"أوروبامن  قطعة" مصر

املدارس عدد  فبلغ ليم،التع أهداف أهم من ةاألجنبي
 70 عهده يف الدينيةبية اليت فتحتها البعثات واألور

هذا العهد أيضاً ترسخ التعريب مبدرسة ويف .)46(مدرسة 
الطب مما نشط الترمجة الطبية إىل العربية، بل إن إمساعيل 

كافة الدواوين  يف الرمسية اللغة هي العربية جعل قد
بعد أن كانت  1869 ةسن صدر مبقتضى أمر واملصاحل،
وقد أدى ذلك إىل ترمجة كلّ  اللغة الرمسية، التركية هي

وكلّ ما سبق صدوره من عصر حممد  ،اللوائح واألوامر



 

 

  .)47(علي إىل عصر سعيد 

على أنّ هذه االنتعاشة النسبية اليت عرفتها حركة 
الترمجة يف عهد إمساعيل ستتراجع بداية من الثمانينات، 

خالل % 6ر2و ،% 3ر6املترمجة إىل  الكتب إذ تدنت نسبة
وذلك بسبب ضعف  ينات على التوايل،عسالثمانينات والت

وقد فتحت من جديد بني  -ي مدرسة الترمجةجيخر
مما دعا إىل االستعانة باملترمجني الشوام  -1885و  1878

 مثلما استعان م حممد علي يف بدايته، ،يف آخر القرن

   إىل ة التدريسـيزي يف حتويل لغاالستعمار اإلجنل وجناح

  

  .خلإ... اللغات األجنبية استخدام وتوسع اإلجنليزية،

  :اللغات املترجم منها واملترجم إليها 3-2

كما رأينا،  ،1869كانت اللغة التركية، إىل سنة 
 همةم مكانة وكان لإليطالية يف مصر، هي اللغة الرمسية

تراجعت منذ عصر  يف التعليم وغريه من ااالت، لكنها
تتفوق عليها  مل وتقدمتها اللغة الفرنسية اليت ،حممد علي

  .اإلجنليزية إالّ مع اية القرن بسبب االحتالل اإلجنليزي

ويبين اجلدول التايل الكتب املترمجة مبصر يف القرن 
  :)48(موزعة حسب اللغات املترجم منها  ،التاسع عشر

  

  قرن التاسع عشر مبصر موزعة حسب اللغة املترجم منهايبني املترمجات يف ال) 2(رقم 

  

 الفترة
  اللغة 

النسبة  اموع التسعينات الثمانينات السبعينات الستينات اتناخلمسي األربعينات الثالثينات العشرينات
  التقريبية

  % 55  445  86  45  57 40 36 93 75  13 ةـالفرنسي

  %21  167  86  44  19 11 3 3 1  - ةـاإلجنليزي

  %10  80  8  5  8 4 22 22 9  2  ةـالعربي

  %8  66  6  9  6 6 11 18 8  2  ةـالتركي

  %3  23  2  5  2 9 1 1 3  - ةـالفارسي

  %1  11  -  -  1 3 1 1 2  3 ةـاإليطالي

  %0ر6  5  1  2  2 - - - -  -  ةـاألملاني

  %0ر2  2  2  -  - - - - -  -  ةـالقبطي

  %0ر2  2  -  -  - - - - 2  -  ةـاهلندي

  %0ر2  2  -  -  - - - - 1  1  اليونانية

  %0ر1  1  -  -  - - - - -  1  الروسية

 %99ر3 804  191  110  95 73 74 138 102  21  اموع

  



 

 

  )49(: أما اجلدول التايل فيبين عدد الكتب املترمجة موزعة حسب اللغة املترجم إليها

  املترمجات يف القرن التاسع عشر مبصر يبني) 3(جدول رقم 

  ملترجم إليهاموزعة حسب اللغة ا

الفترة 

  اللغة

  اموع التسعينات الثمانينات السبعينات  الستينات تاخلمسينا األربعينات الثالثينات العشرينات

  677  179  103  84  66  49  107  78  11  العربية

  113  7  4  11  7  24  29  22  9  التركية

  4  -  -  -  -  1  2  -  1 الفارسية

  4  1  2  -  -  -  -  1  - الفرنسية

  3  3  -  -  -  -  -  -  - يةاإلجنليز

  1  -  -  -  -  -  -  1  -  األملانية

  1  -  1  -  -  -  -  -  -  اجلاوية

  1  1  -  -  -  -  -  -  -  القبطية

  804  191  191  95  73  74  138  102  21  اموع

  

أن اللغة الفرنسية قد  )3(ويتبني من اجلدول رقم 
تصدرت اللغات اليت ترمجت منها الكتب يف مصر طيلة 

 كتاباً، وهو 445 منها ترجم ما بلغ ر، إذالتاسع عش القرن

 ويعود). كتب 804( املترمجات جمموع من%  55 ميثل ما

ا الفرنسيون  حظي اليت املكانة إىل النسبة هذه ارتفاع
 علي وإىل أنّ حممد والثقافة الفرنسية يف قطاعات عديدة،

 مقابل- األساتذة الفرنسيني من كبرية مبجموعة استعان قد

  اخلصوصية اليت  للتعليم يف املدارس -الفرنسيني غري من قلة

  

  

 أستاذ الكيميـاء ،)perron( برون أشهرهم ومن أنشأها،
واستطاع أن  ،تعلّم العربية وأجادها"الذي  ،والفيزياء

يترجم كتابني أساسيني يف الكيمياء والفيزياء إىل اللغة 
)50( "العربية

الذي  ،أستاذ الطبClot( ،( وكلوت بك،  
جمال وضع خطة للتغلّب على حاجز اللغة العربية يف 

ع كل كان يعين مترمجاً م إذ" تدريس العلوم الطبية، 
غة هذا األستاذ من الل أستاذ لكي ينقل كلّ ما يشرحه

  دـإىل اللغة العربية، مث يكلفه بعد ذلك بأن يعي الفرنسية

  



 

 

صدق  من حىت يتأكد الفرنسية إىل ثانية مرة ترمجه ما 
بترمجة الكتب  أيضاً رمجة، باإلضافة إىل تكليف املترجمالت

  .)51(" الطبية إىل اللغة العربية 

أكثر البعثات الطالبية  أنّ إىل مكانة الفرنسية وتعود
قد أرسلت إىل فرنسا، وإىل أنّ زعيم حركة الترمجة يف 

رفاعة -له بل يف القرن التاسع عشر ك ،مد عليمصر حم
س بفرنسا، وعن الفرنسية وضع قد در -رافع الطهطاوي
  .كلّ مترمجاته

أما اللغة اإلجنليزية فتأيت يف املرتبة الثانية، إذ بلغ 
أنّ املترمجات  على .%21 بنسبة ،كتاباً 167 ما ترجم منها

 )كتاباً لكال اللغتني 86(من الفرنسية يف التسعينات 
 على الفرنسية ال ،اإلجنليزية فيه يمن جديد بعصر ةمؤذن
وإنما على العربية أيضاً، وتعوق فيه حركة  ،حسبف

  .الترمجة إعاقة واضحة

وأما اللغات املترجم إليها فتتصدرها اللغة العربية 
من جمموع الكتب املترمجة %84وبنسبة  ،كتاباً 677بـ 

وكانت اللغة الرمسية إىل  -، تليها التركية )كتب 804(
 - غة احلكامكما رأينا، إضافة إىل أا ل 1869 سنة حد

، يف حني أنّ اللغات %14وبنسبة  ،كتاباً 113بـ 
واألملانية  واإلجنليزية والفرنسية الفارسية(الست األخرى 
ال تزيد نسبة الكتب اليت ترمجت ) واجلاوية والقبطية

أمهية  ،األرقام ،عنه هذه وأهم ما تكشف %.2إليها عن 
اللغة  إىل ديثةاحل والتقنيات اجلهود اليت بذلت لنقل العلوم

تلبية حلاجات التعليم واإلدارة واجليش والتثقيف  ،العربية
وتطويعها  ،وإثرائها العربية اللغة إحياء على ساعد العام، مما

  .ملقتضيات النهضة احلضارية

  

  :مواضيع الكتب املترمجة .3-3

يبلغ عدد الكتب املترمجة يف النصف األول من 
 تاماً بشخصية ثرة تأثراًوهي فترة متأ -عشر القرن التاسع

 261- وبربناجمه السياسي واختياراته التحديثية علي حممد
من جمموع ما ترجم يف كامل  %32ر46بنسبة  أي ؛كتاباً
يف صدارة هذه املترمجات  وتأيت .)كتب 804( القرن
والعلوم  ،)% 34ر86بنسبة  ،كتاباً 91( التطبيقية العلوم
 اليت متثل معاً نسبة) % 21ر45 ،بنسبةكتاباً  56( البحتة

من جمموع ما ترجم، وهو ما يؤكد أن  % 56ر32
العلوم البحتة والتطبيقية كانت موضع رعاية حممد علي 

من اهتمامه  هلا نصيب مل يكن اليت خالفاً لآلداب ،الكاملة
  .الرمسي

بعد صف الثاين من القرن التاسع عشر، أما يف الن
 ،عامة ،ة والثقافيةالنكسة اليت أصابت احلركة التعليمي

ومع استئناف  ،عباس وسعيد حكم إبان ،خاصة ،والترمجة
النهضة الثانية يف عصر إمساعيل، انصرفت اجلهود إىل 
التأليف أكثر من الترمجة، وانتقل االهتمام إىل الترمجة يف 
 ةجمال اإلنسانيات، وأصبحت الصدارة للعلوم االجتماعي

 )%22ر8أي بنسبة  ؛كتاباً 543جمموع  من كتاباً 124(
بينما احتلت العلوم  ،)%19ر3 بنسبة كتب 105( واآلداب
 والعلوم ،)% 14ر7كتاباً بنسبة  80(رتبة الثالثة البحتة امل

 بعد %)12ر5كتاباً بنسبة  68( املرتبة اخلامسة التطبيقية

شك  وال ).%14ر3بنسبة  ،كتاباً 78( والتاريخ اجلغرافيا
وحتول لغة التدريس من  ،يزي عامةأن لالحتالل اإلجنل

تناقص  يف أساسياً دوراً ،خاصة اإلجنليزية إىل العربية
االهتمام بترمجة كتب العلوم البحتة والعلوم التطبيقية إىل 

  .اللغة العربية



 

 

عدد الكتب املترمجة  )4 رقم( ويبين اجلدول التايل
يف كلّ من النصف األول والنصف  ،يف كلّ موضوع

  )52(  .ويف القرن بكامله ،القرن التاسع عشر الثاين من

  

  يف القرن التاسع عشر موزعة حسب املواضيع يبين عدد الكتب املترمجة) 4(جدول رقم 
  

فترة ال

  املوضوع

  النسبة  اموع  19من القرن  الثاينالنصف   19النصف األول من القرن 

      النسبة عدد املترمجات  النسبة عدد املترمجات  

  %0ر62  5  % 0ر73  4  %0ر4  1  رف عامةمعا

  %2ر48  20  %2ر6  14  %2ر3  6  فلسفة

  %5ر22  42  %5ر9  32  %3ر8  10  ديانات

  %19.02  153  %22ر8  124  %11ر1  29  علوم اجتماعية

  %6ر09  49  % 6ر8  37  %4ر6  12  لغات

  %16ر91  136  %14ر7  80  %21ر4  56  علوم حبتة

  %19ر 77  159  %12ر5  68  %34ر9  91  علوم تطبيقية

  %0ر012  1  %0ر18  1  -  -  فنون

  %15ر42  124  %19ر4  105  %7ر3  19  آداب

  %14ر3  115  %14.3  78  %14ر2  37  جغرافيا و تاريخ

  %100  804  %100  543  %100  261  اموع

  

  

  
  

  

  



 

 

  :هدفتها املترمجاتالفئات اليت است 3-4

 االفئات اليت استهدفته عائدة إبراهيم نصري صنفت
   :هي ،مخس إىل عشر التاسع لقرنا يف املترمجة مبصر الكتب

  .)53(واجليش  واإلدارة، والكبار، واملدارس، األطفال،

توزيع املترمجات ) 5رقم (ويبني اجلدول التايل 
  .حسب الفئات اليت ترمجت هلا

  يبين توزيع املترمجات حسب الفئات املستهدفة )5(رقم جدول  

الفئة 

  الفترة

  اموع   يشج  إدارة  كبار   مدارس  أطفال

  21  5  2  3  11  -  العشرينات

  102  1  7  16  77  1  الثالثينات

  138  7  13  25  91  2  األربعينات

  74  9  4  10  50  1  اخلمسينات

  73  12  10  16  29  6  الستينات

  95  15  6  28  42  4  ناتيالسبع

  110  11  29  36  31  3  الثمانينات

  191  1  21  122  43  4  التسعينات

  804  61  92  256  374  21  اموع

  % 100  % 7ر6  %  11ر4  %  31ر8  % 46ر5  % 2ر6  النسبة

  

املترمجات املوجهة  تفوق السابق ويتبين من اجلدول
كتب تليها ، )% 46ر5كتاباً بنسبة  374(إىل املدارس 

يف و .فاألطفال فاجليش، اإلدارية، ، فاملطبوعاتالكبار
وتعليم  ،عامة بالتعليم حممد علي اهتمام ضوء ما رأيناه من

تفوق  إنّف ،خاصة والتطبيقية البحتة احلديثة العلوم
اإلطارات يف  لتأهيل طبيعي، أمر املترمجات املدرسية

  وقد أُنشئت  .الناهضة دولته خمتلف ااالت تلبية حلاجات

  

 ولطبع املدارس خلدمة خصيصاً " 1822مطبعة بوالق سنة 

  .)54(الكتب الدرسية 
املوجهة إىل فئة الكبار  وقد زاد عدد املترمجات

ليصل يف التسعينات  ،بداية من الستينات ،زيادة واضحة
وهو جمموع ما ترجم  كتاباً 256من  (كتاباً  122إىل 

 تتصدرها) % 63ر87 بنسبة أي ؛ئاتالف لكل يف التسعينات

والرحالت،  واجلغرافيا التاريخ فكتب األدب، كتب



 

 

وهو ما يعكس خل، إ... فالديانات والعلوم االجتماعية
النهضة الثقافية واألدبية النسبية اليت عرفها عصر إمساعيل 
باخلصوص، وتقلّص االهتمام بترمجة كتب العلوم البحتة 

  .والتطبيقية باخلصوص

يف  هلا رقم أعلى اإلدارية املطبوعات وبلغت
مسايرة  ،)كتاباً 21( التسعينات ويف ،)كتاباً 29( الثمانينات

  .إلدارة والقضاءلتطور حركة تعريب ا

يش جمال الفنون اجلإىل  املوجهة املترمجات وتناولت
والعلوم  ،االجتماعية والعلوم ،العسكرية والقوانني ،احلربية
 إىل املوجهة واملترمجات ...والتاريخ ،واجلغرافيا ،التطبيقية

 ،طيلة القرن ،عددها بلغ إذ حمدودة،  كانت وإن -الطفل
دليل على -جمموع املترمجاتمن  % 2ر6 ةبنسب ،كتاباً 21

 أن حركة الترمجة مل تكن، أحياناً، حبيسة األطر الصارمة

 حممد علي أن يضعها فيها، وتفاعلت مع حاول اليت

حركة التأليف والترمجة يف أوروبا حينئذ،  أوجه خمتلف
مسع  ،لألطفال كتب أمر باقتناء قد بل إن حممد علي نفسه

، إضافة إىل أنّ "ىل قراءتهيشتاق صغار األطفال إ"مما  أنها
والتأليف س ته قد أولوا الترمجة واالقتباوتالمذ الطهطاوي
  .من اهتمامام جزءاً لألطفال

يف القرن  مصر يف الترمجة حركة أنّ مما تقدمويتضح 
أثناء حكم حممد علي، قد سايرت   وخاصة التاسع عشر،

تب كانت الك لذا خدمتها، يف االختيارات الرمسية وكانت
 يف اليت أنشأها الوايل الدراسية املوجهة إىل طالّب املدارس

والبحتة  التطبيقية العلوم واحتلّت املترمجات، صدارة
أكثر  العربية كانت كما صدارة العلوم املترمجة منها،

تعريب  الترمجة خدمت وقد. خلإ...إليها املترجم اللغات
 مثلما خدمت اجليش وعالقات مصر ،واإلدارة القضاء

خالل  نكسة ولئن أصابت الترمجة. خلإ... مع اخلارج

بعض  ما استعادتفإا سرعان  ،عهدي عباس وسعيد
حيويتها يف عصر إمساعيل، لكن املتغريات اجلديدة 

 ،واالجتماعية اإلنسانية والعلوم جعلتها تتجه حنو األدب
 ،وأصبحت والبحتة، التطبيقية العلوم من التركيز على أكثر
ترمجة " بعد أن كانت ،"ترمجة استهالكية" ،ئاًفشي شيئاً

)55(" إنتاجية
 العربية، اللغة معها وعزلت النهضة، يف خدمة 

  .عن التعبري العلمي والتقين اإلجنليزي،االحتالل  بعيد

  :أثر الترمجة يف الفكر النهضوي -4

 ،النهضة يف رتأثّ اليت العوامل ندرس عندما
 التأثري حندد أن الصعب منفإنه  النهضوي، وشكّلت الفكر

ألنّ  وذلك العوامل، تلك بني من الترمجة به الذي اختصت
أو  ،النقل هي ،أعم حركة ضمن عنصراً كانت الترمجة
وقد تفاعلت . كما سبق أن أشرنا ،من الغرب االقتباس

مع احلضارة الغربية،  ،النهضة يف عصر ،اتمعات العربية
وأخذ  مر السنني، زايد علىمتفاوتة، تفاعالً ت وإن بصور

 سقطت أشكاالً جديدة مع االحتالل األجنيب، إىل أن

 تستطع ومل واالستالب، بوالتغر التبعية يف اتمعات هذه

من بعض  التخلّف، على الرغم مما حققته أسر من اخلروج
 املستوى تصور الصعب من " كان وإذا .املادي التطور

دون  ،القدمية العربية الميةللثقافة اإلس العايل احلضاري
األعمال الفلسفية والطبية والعلمية  ألمهات حركة الترمجة

وكذلك يصعب تصور  العربية، إىل اإلغريقية من ،األخرى
دون حركة الترمجة من  ،بية احلديثةواحلضارة األور

اللغات العربية والالتينية واإلغريقية إىل اللغات األوروبية 
حركة الترمجة من العربية إىل قبل ذلك احلديثة، ومن 

 النهضة تصور فإنه من الصعب أيضاً، )56(..." الالتينية

إىل  الترمجة حركة دون من، بإجيابياا وسلبياا ،العربية
  .العربية يف لبنان ومصر والعراق وتونس واملغرب وغريها



 

 

التاسع عشر واعني  القرن يف كان رواد النهضة وقد
وإنما أيضاً مبا  ،بدور الترمجة يف ضة األمم فقطليس 
 من أثر إجيايب واضح يف البالد العربية، وخاصة يف أحدثته

من ذلك أنّ رفاعة  .وخلفائه حممد علي عصر إبان مصر
إىل  ،علي حممد اده ملآثريف سياق تعد ،الطهطاوي يشري

ة لأللسن األهلي ةمدرس " وإنشائه عناية هذا الوايل بالترمجة
الكتب األجنبية،  ترمجة واستفادة واألجنبية، ملعرفة اللغات

ونتج عنها تكثري املعلومات، وأحرزت ديار مصر منها 
 ..."الفوائد اجلمة واملعارف املهمة

 ،أنشأ" وإىل أنه ، )57(
ترمجة  لقصد األكثر، يف لأللسن، ةمدرس ،بقس كما

وترجم جميبة،  مقصده الكتب الغريبة، فكانت للوفاء جبلّ
 يف اخلدمات رجاهلا ودخل العلوم املتنوعة، كثري من فيها

  .)58(..." املنفعة البالد على منهم وعادت امليـرية،

يب يف متدن وهذا الربط بني الترمجة وأثرها اإلجيا
أيضاً عند املصلح  جنده ،وخلفائه علي حممد عصر يف ،مصر

قول الذي ي ،)1889-1839( حممد بريم اخلامس التونسي
 ،ووافقه البخت ،مشّر عن ساعد اجلد" علي إنه  حممد عن
الكتب النافعة يف  وترمجت ، جديداً عصراً ملصر وفتح

فنون شتى إىل العربية فنشأ يف مصر جيل جديد وعصر 
  .)59(..." جديد

يف ما  والثقافة، واألدب الفكر أعالم وقد واصل
 ة والدعوةبعد ضة القرن التاسع عشر، االهتمام بالترمج

التقدم  حتقيق يف املؤكّد لدورها ،عليها واحلث ،إليها
فهذا طه . ةالفكري واملادي الذي تنشده األمة العربي

لو أرادت " أنه  1919اهلامشي يكتب يف مذكراته عام 
األمة العربية الرقي فال يصعب عليها أن تؤلف جلنة 

بية ويف طالع ورسوخ يف اللغات األجنممن هلم ا ،ترمجة
من غري جماراة وال  ،اآلثار هذه فتأخذ بترمجة ،العربية

؛ وهذا ميخائيل نعيمه يرى يف غرباله، سنة )60( "تفريق
1923 ه ليس عندنا من األقالم واألدمغة ما يفي بسدأن ،
ألنه  ،املترجم مقال ولنجلّ ! فلنترجم " الروحية، حاجاتنا

 ، وألنهرية العظمىواسطة تعارف بيننا وبني العائلة البش
ة تسترها عنا وقلوب كبري ،عقول كبرية بكشفه لنا أسرار

ا من حميط صغري حمدود، نتمرغ يف غوامض اللغة، يرفعن
محأته، إىل العامل األوسع، فنعيش بأفكار هذا العامل 

كتب طه  1938ويف سنة . )61(وآماله وأفراحه وأحزانه 
يف حياتنا "ه أن ،"مصر الثقافة يف مستقبل"يف  ،حسني

كما  ،اخلزي من كثري منه يصيبنا ،معيب العقلية تقصري
وال  ،من الشر وما يستتبعه اجلهل ،كثري من اجلهل يصيبنا

إن كنا نريد أن ننصح ألنفسنا ونعيش  ،بد من إصالحه
 ننصح للعلم نفسهأن كنا نريد  عيشة األمم الراقية، وإن

نريد أن ننصح ونشارك يف ترقيته وتنميته، وإن كنا 
اخلمود  ومن املعرفة، إىل اجلهل من فنخرجه للشعب
 هذا التقصري املخزي ظهرمو .اإلنتاجو النشاط إىل واجلمود

. بية احليةوللترمجة والنقل عن اللغات األور الشنيع إمهالنا
والفنية واألدبية اليت تنعم ا  العلمية اآلثار أكثر فما

جهلنا هلذه اآلثار وغفلتنا  اإلنسانية الراقية، وما أشد
. اع بلذّاا النقية املمتازةتاالستم من أقلّ حظّنا وما !عنها 
حديثنا عن جمد العرب األولني حني أقبلوا يف  كثروما أ

، مشره رائع على آثار األمم املتحضرة فنقلوها إىل لغته
ومزجوها بتراثهم، وغذوا ا عقوهلم وقلوم، وكونوا 

لك فقد أكد يف أما أنور عبد امل. )62(" منها حضارم
الشعور "أن " أمهية الترمجة يف ضتنا الثقافية"عن  حديثه
ت حمدودة األفق، زال ما ،عندنا ،حركة الترمجة أن هو العام

يف مستوى ما حنتاج  نها ليستأأي  حمدودة االنتشار؛
هدف "وهو يرى أنّ  ".إليه لإلسهام يف ضتنا الثقافية



 

 

لترمجة هو تعويض األجيال املتعاقبة اليت فاتنا فيها حركة ا
اإلسكندرية إىل الغرب  ركب احلضارة بعد انتقاله من

أن  ويكفي .الصناعية عصر الثورة مثّ يف ،النهضة عصر يف
لنتبين        والزراعة ننظر إىل كليات الطب واهلندسة والعلوم

ربية تضع إىل أي مدى ما زلنا نفتقر إىل مكتبة مصرية ع
بني أيدي املعنيني  ،والعلم احلديث ،املعارف املعاصرة

  .) ")63ما يف لغتنا القومية 

وإذا كانت هذه املواقف دالّة على سخط هؤالء 
يف أوائل القرن  ،األعالم األربعة على حال الترمجة العربية

العشرين وأواسطه، فإنه ليس فيها ما يدلّ على رضاهم 
رمجة أثناء عصر النهضة يف ما آل إليه عن أثر حركة الت
اليت أصبح من املتحتم عليها أن تتخذ  ،حال األمة العربية
ا من ما فا"، أداا اليت تعوض ا من الترمجة، جمدداً
حسب تعبري أنور عبد امللك، ويف  ،"ركب احلضارة 

ة احلضارية وذلك إقرار بأنّ ما ترجم مل جيسر الفج
ينقل التراث العاملي " العرب والغرب، ومل  والفكرية بني

  .)64( ـيكما يقول بسام طيب" الثوري القائم على العلم

عناصر  أحد النهضة عصر يف الترمجة كانت لقد
خلدمة سياسة احلكّام ومرافق  ووظّفت عن الغرب، النقل
أن الكتب املترمجة  )3 الفقرة( سبق ما وقد رأينا يف. الدولة

استهدفت  قد ،وأحفاده علي حممد عهد يف ،يف مصر
فاإلدارة،  )العام التثقيف( فالكبار ،)التعليم( املدارس
املعاهد  عدد بلغ 1838 عام ويف .فاألطفال فاجليش،

العسكرية واهلندسية والزراعية والطبية وغريها ما يزيد 
. )65(طالب  5500مدرسة تضم ما يزيد على  50على 

يف ذلك  ،إنّ نظام التعليم حتى قيل" وقد تطور التعليم 
. )66(..."أوروباكثرياً عنه يف غريب  خيتلف يكن مل ،الوقت
هذه  طالّب كان واللغوية، الدينية العلوم جانب وإىل

اليت مل  ،املدارس يتلقون العلوم العصرية البحتة والتطبيقية
يكن ملصر ولألزهر عهد ا، مما حتم ترمجة الكتب 

أثناء دراستهم يف  يف سواء -بعوثنيوجتنيد امل ،الدراسية
واملتخرجني يف هذه  - أو مبجرد عودم منها أوروبا
سامهت  وبذلك .املهمة ذه للقيام ،نفسها املدارس
يف حتقيق ضة تعليمية ساعدت  ،مسامهة كبرية ،الترمجة

وهندسية وطبية وزراعية  عسكرية على تأهيل إطارات
يـرية، وعادت منهم يف اخلدمات امل"دخلوا  ،وإدارية

وقد أدت . كما قال الطهطاوي ،"على البالد املنفعة
الترمجة دوراً مهما يف تطوير اإلدارة والقضاء وتعريبهما 
ومتصريمها، خاصة عندما منع اخلديوي سعيد استعمال 
 ،غري العربية يف احملاكم، مث عندما أمر اخلديوي إمساعيل

  .يف كافة الدواوين رمسية لغة باختاذ العربية ،1869يف سنة 

وإىل جانب هذا الدور الذي قامت به الترمجة يف 
جمال التعليم واإلدارة والقضاء وغريها من مرافق اتمع 

مت به يف اإىل بعض ما ق وأجهزة الدولة، نود أن نشري
مما ساهم  ،السياسي والفكر جمال اللغة واألدب والصحافة
  .يف تشكيل الفكر النهضوي

بة إىل اللغة، جيمع كلّ الذين درسوا أثر فبالنس
ذين المبن فيهم  –الترمجة يف اللغة العربية املعاصرة 

يعدون الترمجة أحد أسباب ما تعيشه ثقافتنا املعاصرة من 
 ،يف أسلوبنا (...) الفعال اإلجيايب الدور" كان هلا أنه - تبعية
رمجة فلقد خلّصت الت .)67( " ومنط تفكرينا ،وأدبنا ،ولغتنا

السجع واجلناس والغريب وسائر احملسنات  من النثر العريب
كانت سائدة لدى جل كتاب  اليت ،وألوان البديعاللفظية 
إىل اللغة العربية االحنطاط، وأعادت احلياة  بعصور ما مسي
إىل استكمال  وتسعى تتفاعل، وتتشبث باحلياة،" وجعلتها

  .)68(" ما ينقصها، لتخدم مجيع األغراض



 

 

 ،غري املباشرة أو املباشرة الترمجة أدخلت األدب، يفو
األدب العريب األجناس األدبية اليت أصبحت دعائم  أهم

  .)69(ين القصة واملسرح يف العصر احلديث، أع

نتائج  من العربية الصحافة تأسيس كان وقد
 اجلرناالت " - األجنبية واالّت الصحف طالع علىالا

مساها  كما ،"اليومية اتالورق"أو "الكازيطات أو"
وتقليداً هلا،  - وغريه..." ختليص اإلبريز"الطهطاوي يف 

إضافة إىل أا كانت جماالً رحباً لنشر ترمجات كثرية 
وال خيفى ما كان للصحافة من . لكتب علمية وأدبية

  .للغة العربية عميق تطوير ومن ،العريب الفكر تشكيل دور يف

فلعلّ من أنصع األدلّة  أما يف جمال الفكر السياسي
 حركةزعيم  ترمجه ما بعض، الترمجة لعبته الذي على الدور

  .رافع الطهطاوي رفاعة أعين التاسع، القرن يف ترمجةال

 ،طاويالطه اختصاص على حاصل اإلمجاع إنّ
 عصر أعالم بني من بالريادة ،واملربي واملؤلف املترجم

 ،خاصة لثاينا هوثلثعامة  عشر التاسع القرن يف ةالنهض
 املعلّم املفكّر "-الدارسني من يف رأي العديد -وهو

 النهضة بداية الثقافية يفاحلياة أعالم  أهم "و"،بالترمجة

زعيم "و ،"رائد الفكر العريب احلديث"و ،"احلديثةالعربية 
املبشر مبجتمع " و ،"النهضة الفكرية يف عصر حممد علي

 إىل اإلهلي احلق من السلطة فيه أساس تغير ،جديد كامل

االجتماعي، ومعيار الشرعية من األوتوقراطية إىل  العقد
 إىل التيوقراطية من حقوق اإلنسان، وشعار الدولة

  .)70(خل إ".. الدميقراطية

وبصرف النظر عما يف هذه النعوت من متجيد 
وإشادة محاسية بأفضاله  ،عاطفي لشخصية الطهطاوي
  ما يهمنا  لتاسع عشر، فإنّعلى النهضة الفكرية يف القرن ا

غري املباشرة،  املباشرة أو هو األثر الذي خلّفه، بترمجاته
يف باريس مخس  الطهطاوي لقد أقام .النهضوي يف الفكر
 ،الفرنسية للغة دارساً قضاها ،)1831-1825( سنوات

. الفرنسية من يف الترمجة ومتخصصاً ،والعلوم العصرية
الفكرية،  خصيتهش كونت اخلمس السنوات وهذه

واالجتماعية،  واالقتصادية السياسية مواقفه وشكلت
وهو ما  وأسلوبا، حمتوى ،الترمجية اختياراته يف وأثرت

واحلقيقة ...". ختليص اإلبريز: " يتضح من أشهر كتبه
أن هذا الكتاب مل يكن تأليفاً كلّه، ففيه صفحات كثرية 

ظ صحة أو حف ،أو الفلك ،سواء يف اجلغرافيا ،مترمجة
اليت  املترمجة النصوص أهم لكن التاريخ، أو ،األبدان

تضمنها هو، دون شك، نص الدستور الفرنسي املعلن 
 - وإعجاب الطهطاوي بالدستور الفرنسي. 1814سنة 

إعجاب كبري ملا  - )charte(الشرطة : أو كما يسميه
ومن خالل . كما يقول" العدل واإلنصاف" يتضمنه من 

 ،عليه وتعليقه ،الفرنسي للدستور الطهطاوي ترمجة
تعرف القارئ العريب، ألول مرة،  ،وشرحه لبعض فصوله

على أفكار ومفاهيم سياسية جديدة أنتجها فالسفة 
عصر التنوير ومفكروه، منها أن األمة مصدر السلطات، 
وأن احلكم عقد بني احلاكم واحملكوم، وأن السلطات 

فصل بني السلطات، ثالث، وأنّ احلكم املقيد يقتضي ال
حيكم من خالل  - أو الرعية كما يقول –وأن الشعب 

 "...ديوان رسل العماالت" هو يسميه ما وأ ،النواب جملس

 وحرية إىل غري ذلك من املفاهيم احلديثة كاالنتخاب،

وتلتقي مثل هذه األفكار . )71( خلإ...الرأي، والصحافة
أنواع أخرى  هتضمنت ما مع والسياسية واملفاهيم الدستورية

مغامرات تليماك لفنلون  "رواية ن ترمجاته أخصها ترمجةم
)FNLON(،  ا يف الترمجةاليت جعل الطهطاوي عنوا



 

 

تها ترمجوقصد ب ،"األفالك يف وقائع تليماك مواقع " العربية
  .أن تعبر عن معارضته لسياسة احلكم املطلق

الكتب  ترمجة يف مهمة مسامهات وللطهطاوي
والقانون  ،املدين القانون مثل ،والقانونية واجلغرافية ةالتارخيي

وال شك أن األجيال التالية " .خلإ... التجاري الفرنسيني،
كان و طريقه، لكي تكملللمعلّم األول، قد جاهدت 

عليها أيضاً أن جتاهد ضد ذلك املخطط الذي أرادنا أن 
ادة نا نستطيع يف إعلولع .نتخلّف يف طريق املعرفة واحلرية

أن " جدنا اجلليل"اكتشاف معىن العمل الذي حقّقه 
  .)72(" املستقيم نعود إىل طريقه

  :اخلامتة

حاولنا يف هذه الورقة أن نعاجل العالقة املتبادلة بني 
ن هذه ـزليـتأثراً وتأثرياً، من ،الترمجة والفكر النهضوي

وسياقها التارخيي، ومستشهدين  ،الزمين إطارها يف العالقة
 ،ولغاا ،ا ببيانات إحصائية تتصل بعدد املترمجاتعليه

  .والفئات اليت استهدفتها ،ومواضيعها

يف  احلديث العصر يف العربية الترمجة بدأت لقد
وتبشريية،  دينية بداية ،عشر السادس القرن منذ ،لبنان

التتريك  ملقاومة "علمانية"عشر التاسع وأصبحت يف القرن
بعض  يف تدريس لغة دامهاواستخ العربية اللغة بإحياء
القرن  يف مصر يف الترمجة وازدهرت العلمية، الكليات
 ،خلفائه وبعض ،علي حممد حلاجة استجابة ،عشر التاسع
 اكم ،والدولة اجليش تأهيالً إلطارات ،العلوم تعليم يف إليها
 حكم أثناءيف  تونس ذلك االزدهار يف من بعضاً عرفت

الدواعي  لنفس ستجابةا ،الدين خري ووزارة ،باي أمحد
 كسوريا أخرى، عربية اأقطار أن شك وال. واألسباب

 القرنعرفت نشاطاً مماثالً إبان  قد واملغرب، والعراق

 وقد ".العربية النهضة عصر" بأنه وصف الذي ،عشر التاسع

يف القرن  ،والفكرية ةالنخبة السياسي أن ،سبق مما ،اتضح
 ،ة على الترمجة خاصةعلّقت آماالً كبري قد ،التاسع عشر

يف إحداث التغيري الذي يبين  ،واالقتباس من الغرب عامة
ويعصم من التسلّط واالحتالل  ،وحيقق املناعة ،الدولة

 ،كما اتضح أنه كان جلهود النخبة الفكرية. األجنبيني
وإنشاء املدارس  ،إىل اخلارج البعثات عرب املترمجني ولتأهيل

دور كبري يف حتقيق حركة  ،جنازم يف اإلواحلز ،املتخصصة
 اليت رمست هلا، واألهداف ،الترمجة للمهام اليت أنيطت ا

 ولغاا ،املترمجة الكتب عدد من يتبين قد ما وهو

وبعض  جهة، من ،الذي استهدفته واجلمهور ،ومواضيعها
 ،واإلدارة ،التعليم :جماالت يف الترمجة تأثري مالمح
من  ،خلإ... السياسي الفكرو ،واألدب ،واللغة ،ءوالقضا

  .جهة أخرى

على أن تقييم أثر الترمجة يف الفكر النهضوي ال 
ميكن أن يتم مبعزل عن تقييم النهضة نفسها، ألنّ الترمجة 

وعنصر من عناصر الدينامية  ،مكونات النهضة مكون من
وقد اختلف الدارسون  .ومقوم من مقوماا ،النهضوية

وللنموذج  ،عامة ،التاسع رنالق لنهضة تقييمهم يف
خاصة،  ،وخلفائه علي حممد عصر يف النهضوي املصري
وصفت النهضة  فقد .تقييم سلبيا يف غالبهوإن كان هذا ال

باملعىن اجلدي  ضة اآلن حىت تكن مل "العربية احلديثة بأا
ضة سطحية ذات طابع " كانت وإمنا  ،"ملفهوم النهضة

مربيايل، وحىت اآلن مل تتحرك هذه دفاعي أمام الغزو اإل
النهضة من موقع الدفاع إىل موقع اهلجوم، وقد أخذت 

منها نفض الغبار عن حضارة  ،أحياناً أشكاالً ال عقالنية
األجداد للتباهي أمام احلضارة اإلمربيالية الغربية بأن 

ومن نتائج هذه . )73(" جميد ماضٍ العرب كان هلم أيضاً



 

 

جمال الترمجة أنّ األفكار اجلديدة  يف" النهضة السطحية"
دون أن  ،ركائز اتمع العريب يف عصر النهضة" هزت 

، )74(" العباسي متّ يف العصر كما ،يانعة تعطي الترمجة مثاراً
أنّ أمهات الكتب اليت أسست حركة الفكر واحلداثة " و

ال تزال  ،منذ ثالمثائة سنة وحىت اليوم ،أوروباالعقلية يف 
بشكل من  ،أو يعرفها ،أو يلخصها ،ن يترمجهاتنتظر م
يؤخذ على  ،ويف هذا السياق. )75(" يف لغتنا ،األشكال

، ة، ويف مصر خاصالترمجة يف القرن التاسع عشر عامة
" ات اتمع العريب احلقيقية، وأنّ أا مل تنطلق من حاج

ركّزت على  ،"أوفدها حممد علي البعثات اليت أغلب
 الربجوازية، باوألور عشر عشر والثامن سابعال القرن أفكار

 الذي الوقت يف الثورية، باوبأور تتعرض للتعريف ومل

مرحلة االنتقال إىل النظام  تدخل فيه الرأمسالية كانت
 ما وهو املستعمرات، االحتكاري، وتتهيأ للصراع على

عادوا غرباء  عبد اهللا الندمي بدقة، فوصفهم بأم الحظه
  .)76(" عن أمتهم

أو  ،يف عصر النهضة ،واحلقيقة أن احلكم للترمجة
وبنوع تقييمنا  ،رهني مبوقفنا من النهضة نفسها ،عليها

وموقفنا منه، وهي قضية طرحت، منذ  ،لعالقتنا بالغرب

وإذا . الحاإلص اية القرن التاسع عشر، لدى زعماء
قد نعى على ) 1897-1938(األفغاين  الدين كان مجال
الطراز  على املدارس وإنشاء ،الغرب دتقلي املصريني
شيد " :قائالً أوروبا إىل البعثات وإرسال ،يـبواألور

املدارس على النمط اجلديد،  من عددا املصريون العثمانيون
وا ما حيتاجون لالغربية ليحم دالالب إىل منهم بطوائف وبعثوا
وكلّ ما  ،واآلداب والصنائع واملعارف العلوم إليه من
 فيها دنا، وهو يف احلقيقة متدن البالد اليت نشأيسمونه مت

، فإنّ )77("وسري االجتماع املدين  ،على نظام الطبيعة
األمري شكيب  هو ،والنهضة من أعالم اإلصالح علما آخر
 الذي يشيد بدولة حممد علي ،)1946-1871( أرسالن

 ،علي حممد يكن ومل :"قائالً ،محل األمة على طلب العلوم
إىل  العدم من مصر ولكنه بعث أميا، كان رمباو عاملا

 الوجود يف زمن قصري، وصريها يف زمانه من الدول
الذي هو العقل السليم  ،العظام بسائق هذا العلم األعلى

واإلرادة، وهو الذي يبعث صاحبه إىل التفتيش عن 
  .)78(" العلوم ومحل األمة عليها
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 يف اللغة العربية القولحكاية 
  

  )*(حممد الزكراوي. أ
  

  مقدمة

. القول حكايةالكالم يف مسألة  ،هاهنا ،غرضنا
أوهلما ما وقفنا عليـه يف  : والذي بعثنا على ذلك أمران

، نفى فيه صاحباه عـن  )1(" يف حنو اللغة العربية"كتاب 
على ما هو عليـه يف  ' الباب'العربية أن يكون فيها هذا 

والثاين ما جاء يف كتاب آخر مترجم عـن  . غتهما مثالل
، ساق فيه املترجم مثاال ألحد ضروب هـذا  )2(الفرنسية

الباب، ومل يتنبه إىل أن ترمجته ال شاهد فيها على النمط 
فأما األوالن، فال حق هلما يف تعميم . الذي يتحدث عنه

وأما أمر عن هلما ونِسبته إىل اللغة العربية وهي منه براء؛ 
 –ولو عن غري قصـد   –الثاين، فال حق له يف التلبيس 

  .على القراء وتضليلهم

حكاية القول هذه مسألة حنوية وبالغية مسألة و
من األعاجم عناية كربى، ملا هلا  النحاة اقد عين معا؛ و

أما حنو اللغة العربية، فال يكاد الباحـث   .)3(األمهيةمن 
لباب، اللهم إال ما ذكـره  ذا قيمة يف هذا ا شيئاجيد فيه 

 ،"عن نكـرة  مستفهماإذا كنت ' نم' باب"سيبويه يف 
 ،"الكتاب" أثناءوما بعده، ونتفا قليلة جيدها الباحث يف 

قد هلذا الضـرب مـن   ا عمبال تغين عنه شيئا إذا قيست 
لكـن  . ث ودراسـات والغربية من حب األحناءاجلمل يف 

ومل  اللغـوي  واقعالنحاة العرب لئن أمهلوا دراسة هذا ال
اب واملؤلفني يفردوا جلماع مسائله بابا خاصا، فإن الكت  

 اسـتعملوه قد ) والناطقني باللغة العربية عامة(والشعراء 
 ،ه املختلفة؛ فليس ألحد أن يدعي أنه غري موجودصورب

وقـد  . األحناء املوضوعة فيها منـه  خللو ،اللغةهذه يف 
 علنـا ظرنـا فيهـا   أحصينا منه مناذج وأمثلة كثرية، ون

ـ  ة هـذا  نستخلص منها ما عساه يضيف شيئا يف معرف
  .الباب برمته

  الثالثة القول أضرب

نقـول كلمـة يف    أنقبل ذلك حيسن بنا  ولكن
االصطالحات اليت سنستعملها، ألننا إمنا استنبطنا أكثرها 

 حكايـة واحلديث عـن  . )4(عن أحد قبلنا نأخذهاومل 
أضرب من  ثالثةث عن احلدي ،واقعيف ال ،قتضيي القول
  .)5(اجلمل

منذ  –النحاة العرب  مساهفهو الذي  ،األول فأما
ــة –عهــد ســيبويه  ــةأو ( القــول حكاي ، احلكاي

قتدي م هنا ونطلق عليـه االسـم   نسو؛ )6()اختصارا
 ، ألن مرادهم به هو مرادنا؛احلكايةالذي مسوه به، وهو 

يف لفظ املتكلم على حسب مـا أورده   إيراد"ه أنه وحد
أي أن املتكلم حيكي يف كالمه لفظ غـريه   ؛)7("الكالم

مـن غـري زيـادة وال     ،عليهاعلى الصورة اليت أورده 
أيضـا يف   وحنن العرب – أهل الغرب ويستعمل. نقصان

 عالمات ،لتمييز هذا النمط عما عداه – مؤلفاتنا احلديثة
  فوق األخرى،  الواحدة النقطتانة، هي ـم خاصـترقي

  املغرب -أستاذ الترمجة باملدرسة العليا لألساتذة مبراكش )*(



 

 

. الكالم احملكي وفصله عما سواه حلصر )8(ناملزدوجتاو
  .فيه اإلطالة إىل حاجة فال ؛ظاهر وهذا الضرب األول أمره

مسينـا   فقدأما الضربان اآلخران اللذان يرافقانه، 
 مسينا وما. العدول املطلقوالثاين  ،العدولاألول منهما 
عدلت ما قد ألن العرب  إال عدوالهما كل واحد من

أحيانا، مـىت   –وقد يقع لنا (ما سواها عن احلكاية إىل 
 ا اللَّبسنأَم– أن نسمي هذا السوأما ). روايةو نقالى و

فليسـت يف   ،منـهما  بالثاينأحلقناها  اليت ،املطلقصفة 
حاجة إىل إيضاح، ألن املراد أنه قول معدول ال تقيـده  

تقيد القـول املعـدول األول؛ فهـو إذن     اليتالشروط 
هـذه األمنـاط    ينا األقوال اليت تقع يفومس. )9( 'مطلق'

 القولو ،احملكي القول: الثالثة بألفاظ مشتقة منها، هي
ومسينا الفعل الواقع يف  .املطلق املعدول القولو ،املعدول

 الفعل ،سواء حد اجلملة اليت تتصدر األقوال الثالثة على

  )10( .الصـدر  اجلملـة  فيها هو يقع اليت اجلملةو ،الصدر

 العدولو ،احلكاية :هي ،مصطلحاتة ست ،ذنإ ،فهذه
 ،املعـدول  القولو ،احملكي القول، واملطلق العدولو
ي ـكلها على منط تركيب مبنية ،املعدول املطلق القولو

بصـيغة   تليه الصفة أو الصـفتان  ،االسم: واحد، هو
 ،الصدر اجلملة :مها ،اثنان مصطلحانيرافقها  املفعول؛

  .بيانمزيد جة إىل يف حا وليسا ،الصدر الفعلو
الضرب من اجلمل، أو  ذادواعي العناية  وأهم

ذا الباب، باب حكاية القول، هو التغيري الذي يلحـق  
دا إىل املتكلم برمته، إذ يصري كل شيء فيه مسن اخلطاب

أم بالعدول  بالعدولسواء أكان النقل (الذي ينقل القول 
 ،املعـدول  والقول ،يف القول احملكيفالضمائر ): املطلق

تتحول تبعا للضمائر يف اجلملة  ،والقول املعدول املطلق
  .احلكاية والعدول :ومها ولنبدأ بالنمطني األولني،. الصدر

فإذا كان الناقل للقول هو املـتكلم، وكـان يف   
بصيغة (اجلملة الصدر ويف القول احملكي ضمري يعود عليه 

ضـمري  ، فـإن  )التكلم يف األوىل واملخاطَبة يف الثـاين 
 ؛ مثالـه املخاطبة يصري مسندا إىل املتكلم ليوافق ضمريه

قـال يل  ": صريت، " 'كنتظرسأ': قال يل": من' الكاف'
، ألن الناقل للقول هنا هو العائد عليه ضمري "نتظرينسي

إذا كان الناقل للقول احملكـي هـو   و .'يل'املتكلم من 
يه أي ال يعود عل ؛املتكلم أيضا، لكن ال عالمة تدل عليه

ضمري يف اجلملة الصدر وال يف القول احملكي، فينبغـي  
فإذا كان يف اجلملة الصدر ضـمري املخاطـب،   : النظر

وكان يف القول احملكي ضمري يعود عليه بالصيغة نفسها، 
فإن هذا الضمري األخري ال يتغري، ألنـه موافـق سـلفا    

مـن  ) الثانية(' الكاف'للضمري يف اجلملة الصدر؛ مثاله 
؛ "قال لك سينتظرك: "، تصري" 'سأنتظرك' :قال لك"

وإذا كان يف اجلملة الصدر ضمري الغائـب ويف القـول   
احملكي ضمري يعود عليه لكن بصيغة املخاطبة، فإن هذا 
الضمري ينقلب إىل الغيبة للموافقة اليت ذكرنـا؛ مثالـه   

قال لـه  : "، تصري" 'سأنتظرك': قال له: "من' الكاف'
قال يل : "أي ؛ك أن هذا الكالموال خيفى علي". سينتظره

، قائله يف األحوال مجيعا " 'سأنتظرك' ):أو لك أو له(
، 'يل'هو هذا املتكلم الذي يدل على نفسه بالضمري من 

أمـا القائـل   . وال عالمة تدل عليه يف املثالني اآلخرين
، فهو ضمري 'سأنتظرك': أي املتلفظ ذا الكالم ؛للقول

أي فاعل الفعـل الصـدر يف    ؛الغائب يف اجلملة الصدر
األحوال الثالثة مجيعا، وال يعود عليه ضمري الـتكلم إال  
يف القول احملكي، وال حيتل موقع التكلم البتة يف اجلملـة  

وذلك أن وضعية التخاطب وضعية ال تسـتقر  . الصدر
نفسه ' أنا'فهي يف جتدد دائم، يقيم فيها : أبدا على حال



 

 

اطَبا، فيتبادالن موقعيهمـا  خم' أنت'متكلما، ويقيم قبالته 
سـوى   منهما فيها' هو'زل ـوال يتن ويتعاقبان عليهما،

أي أنه ميكن أن حيال  ؛زلة األشياء املوضوعية الثابتةـمن
وال ميكن البتة أن يكون هو  املسميات، عليه لدخوله يف

علـى   ذوات اخلطاب، فـال ميكـن أن حييـل    من ذاتا
  .)11(نفسه

 ،ما يشري إىل الزمـان  وإذا وقع يف القول احملكي
سند إىل ضمري املتكلم احلـاكي  يفنقل أيضا وي يتغريفهو 
ك نتظرسـأ ': )أو لك، أو لـه ( قال يل": مثاله ؛للقول
أو ( نتظرينسـي ) أو لك، أو له( قال يل": ، تصري"'غدا

يف اليوم الـذي  ": ، أو"يف الغد) سينتظرك، أو سينتظره
) 'لـه '، أو 'لك'و أ(' يل'أي بعد اليوم الذي قيل  ؛"بعده

فيه ذلك؛ وهو يوم قد مضى وانقضى، بداللـة الـزمن   
اليـومِ  ' غد'، فال ميكن حبال أن يكون 'قال'املاضي يف 

فهاهنـا إذن  . أنقل هذا القول' أنا'اآلن فيه و' أنا'الذي 
القائـل الـذي   'غد أول مشترك بـني  : غدوات ةثالث

، وغـد  )'يل'الذي يدل عليه الضمري يف (' أنا'و' سينتظر
، )'لك'الذي يدل عليه الضمري يف (' أنت'ثان بينه وبني 

الذي يدل عليه الضـمري يف  (' هو'وغد ثالث بينه وبني 
خمتلف بعضها عن بعـض   ةوهذه الغدوات الثالث). 'له'

بالضرورة، مع كوا معلومة بالضرورة؛ وال ميكـن أن  
إال على سبيل االتفـاق   ،تكون كلها يوما واحدا بعينه

أي وإن اتفقـت، الشـتراك   (ادفة؛ ومع ذلـك  واملص
، فلكل واحـد غـده،   )صاحب ضمري الغيبة فيها كلها

. وميكن الوقوف عليها مجيعا بتقصي الزمان املوضـوعي 
أما غد املتكلم الناقل للقول، فال ميكن تعيينـه إال مـن   

وذلك أن الذي يقع عند  ،خطابه هو، وبالقياس إليه هو
عدول إمنا هو حتويل للكالم إىل االنتقال من احلكاية إىل ال

وإمنا حتكي ما كان كالمـا، ال  " )12(:قال سيبويه. قول
ال يلبث  احلكاية، كالما قبل لكن هذا الذي كان ".قوال
 يف كالم آخر، داخال عندئذ يصري ألنه بعدها، قوال يصري أن

  .عالمة صرحية عليه مل تدل وإن متكلم آخر، به يتلفظ

كي ما يشري إىل املكـان،  وإذا وقع يف القول احمل
فهو يتغري أيضا وينقل فيسند إىل ضمري املتكلم احلـاكي  

، "'سأنتظرك هنا'): لك، أو له أو(قال يل : "مثاله. للقول
أو سينتظرك، (سينتظرين ) له أو لك، أو(قال يل : "تصري
 بل ال بالذات، هناك فهنا ختتلف عن": 'هناك) سينتظره أو

: )13(يف قـوهلم  النظـر  جيب ولذلك .املتكلم إىل بالقياس
' هنـاك 'للتقريب إذا أشرت إىل مكان، و' ههنا'و' هنا'"
والالم زائدة، والكـاف للخطـاب،    للتبعيد،' هنالك'و

 ال وذلك أن البعـد والقـرب   ".وفيها دليل على التبعيد
املتكلم؛ وأنت تعلم أن وضـعية   إال باإلضافة إىل يقاسان
 إذن حـال؛ فهمـا   على ال تستقر) التخاطب أو( التكلم

  .ملكانه وزمانه أي ؛التكلم الدوام حلال على تابعان

أما األفعال الواقعة يف القول احملكي، فال يطـرأ  
عليها تغيري يف اللغة العربية باالنتقال مـن احلكايـة إىل   

  .)14(العدول

، )15( املطلـق  العدولوأما النمط الثالث، وهو 
وسيأيت الكـالم   ،األولنيالقولني فهو مزيج غريب من 

  .عليه يف حمله

  يف اللغة العربية ةيااحلك

ويف طرائقها يف التعبري  لغتنانظر يف ال أوانُ وهذا
  .عن أضرب هذا الباب الثالثة

أا كـثرية  على أحد خاف  فغري ،كايةاحل فأما
 اجلملـة حكى لفظ أن ي األصل"الورود يف العربية، ألن 



 

 

مل اليت وردت وعلى ذلك كثري من اجل. )16("معكما س
فمن ذلـك قولـه    الكرمي؛فيها حكاية القول يف القرآن 

 انإِأَ اماًظَعو اباًرا تنكُا ونْتا مذَإِأَ ونَولُقُيوا انكَو{: تعاىل
ـ قَ{ :عز وجـل  وقوله ؛)47الواقعة، ( }ونَوثُعمْبلَ  تالَ
ـ لكـن قُ وا ونمْؤتْ ل ملَّا قُنآم ابرْعاَأل ـ وا أَولُ  }انْملَْس
وورد منه أيضا شيء كثري يف أحاديث . )14احلجرات، (

اهللا عليه وسلم؛ وجنتزئ منـه باحلـديث    صلىالرسول 
ما جـاء يف   باب" يفمالك،  اإلمام" إ موط"الوارد يف 

أن رسول اهللا " :هاملراد من ونص ،"اإلنصات يوم اجلمعة
 ،'ْتنصأَ' :لصاحبك قلت إذا" :صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".فقد لغوت ،اجلمعة يوم خيطب واإلمام

منـه باملثـال    كتفيذلك فيه ن فلكثرةأما النثر، 
 اطـةَ نح أبرهـةُ  وبعث: "التايل، وهو خري شاهد عليه

ْماحلرِيسل عن سيد أهـل هـذا   ': مكة، وقال له إىل ي
إن املَ'': ها، مث قل لهالبلد وشريفإين مل  :ك يقول لـك ل

فإن مل تعرضوا  ؛هلدم هذا البيت إمنا جئت ؛حلربكمآت 
ـ   فإن. ''دونه حبرب فال حاجة يل بدمائكم د رِهـو مل ي

  .)1/48السرية، ( "'ين بهتحريب فأْ

لـه   وأما الشعر العريب، ففيه من ذلك ما ال عد
  :الشواهد التالية منهووال حصر؛ 

  اهللا إنك فاضحي     سباك': فقالت

ألست ترى السمار أحوايل؟ والناس'  

  ح قـاعدا   بـراهللا أَ ميني: فقلت

وأوصـايل   ولو قطَـعوا رأسي لديك
  ؛)ديوان امرئ القيس(

قلت إذا مستمأَ عرام      :  

  ؛)ديوان رؤبة(' امنِت دحةًم نهديُأل'

موار وقالوا جاالًع :'كم؟كيف سيد   '  

 العـيين، ( 'هود أمسى' :سئلوا من فقال

  ؛)17( )2/310

  إن ارحتالك واحدا    ': ابنيت ولتق 

' ع يوما تاركي ال أبـا ليـا  الرْو إىل
  ؛)ديوان السليك بن السلكة(

       الّوثْـق الًـيعـُرأت ب ملا

  عالذا فـه مقت': له قالت

كنت أريد العزب الصالّم        

  الّوْتمـال قاملوثَّ اشئَـالن

ى الطِّالوأَ ماينَّرطُالغذيب (' الّو،؛)208 األلفاظ  

  :   قالوا' ؟نونَم': ناري فقلت أتوا

  'عموا ظالما': قلت' اجلن سراةُ' 

  فقال منهم     ' إىل الطعام': فقلت

  ؛)377مل، اجل('حنسد اإلنس الطعاما':زعيم         

    شاحباً جسمكما ل': ليمىس تقول

  '؟طبيب حميك الشرابي كأنك 

     ْحلومل أُ باجلوا يْعومل أَ – فقلت

    لدهرول يف صم السالم نصيب:  

'تتابـتَ أحداث عخري  ـإخوت من  

     ؛رأسي نبوشي  واخلطـوب ـ ت شيب' 
  ؛)98األصمعيات، (

  :   المرحت بتبنيت وقد قر تقول

 'يا رب جنب أيب األوصاب عاوالوج '
  ؛)ديوان األعشى(



 

 

  والدي    أخي وحرمة وعيشِ': قالت
  ' خرجِإن مل ت احلي هننبأُلَ              

  ؛)ديوان عمر بن أيب ربيعة(

قد  –تقول بنيت  –أو عساكا     كلَّع تبيا أَ'
؛ وال يفتك هاهنـا أن الفعـل   )ديوان رؤبة(' ناكى أَنأَ

كما هي العـادة يف   ،قبله الصدر واقع يف قلب القول، ال
  .)18( يف الفرنسية الغالبة العادة هي اكم ،العربية، وال بعده

  )19( "قال"عن الفعل  النائبة املشتقات

ق (وحده من مادة  بالفعليرد هذا الضرب  ومل
 ،املصـدر  :منـها  أخـرى،  بألفاظ بل ورد أيضا ،)ل و

، وصيغ املبالغـة  ،التفضيل وأفعل ،الفاعلواسم  ،واالسم
: اىلفمن ذلك قوله تع .نسقغري ونسوقها لك اآلن على 

 ؛)86النحـل،  ( }ونَباذكَلَ ْمكُإن لَوالقَ مهِْيلَإِ اْوقَلْأَفَ{
 منهج نَّأَلَْمأَلَ ينم لُوالقَ قح ْنلكو{: عز وجل وقوله
من اجلنة ْجأَ اسِوالنمععـز   وقوله ؛)13السجدة، ( }ني

ـ  نَّإِ با ري هيلَقو{ :وجل هـ  ِءالَؤ ـ مْؤي الَّ مْوقَ ونَن{ 
ـ  اُهللا ملَْعي ْدقَ{: وقوله تعاىل ؛)88الزخرف، ( املعوقني 
ِِْمكُْنم القَوائْخِإل لنيواْم لُهْيلَإِ م18األحـزاب،  ( }ان( .

 البخاري" صحيح" جاء يف ومنه يف احلديث الشريف ما
: عمر ابن قولهلا  فذكرت: "ونصه ،)كتاب الغسل يف(
يف (وفيه أيضا  ؛" 'حمرما أنضخ طيبا صبحأما أحب أن '

 قولأمل تسمع  ': أبو موسى قال" :ما نصه) كتاب التيمم
بعثين رسول اهللا يف حاجة فأجنبت، فلـم  ": لعمر عمار

وفيه  ؛"الدابة غُمريف التراب كما ت فتمرغتأجد املاء، 
: ما نصـه ) اجلمعةيف كتاب الصالة، ويف كتاب (أيضا 

رب هـب يل ملكـا ال   ': يمانسل أخي قول فذكرت"
وجهـين  : "ومنـه يف النثـر  ". 'بعدي منينبغي ألحد 

إن صـالحهم  ': يلقـائال  لسجلماسة من غري اختيار، 

ابـن أيب   قـول جاعال " ؛)202نزهة احلادي، " ('فيك
من مجـع  ": اهدا يف االعتالق ا واالتصالاخلصال، ش

إعتاب ( " بالغةً وخطّا، مل يْخش يف دولة األفاضل حطّا
أن  مـنعكم مـا  ': مقالتهاإىل  عادت" ؛)249الكتاب، 

مروج الـذهب،  " ('؟...تطعموا رحيمة اجلارية اليتيمة 
  :اآلتيةالشعرية ومنه الشواهد ). 1/72

ـقولُ اأماخللفاُء': ك امن     '  
          ْمفه منعوا وداجِك من وِريد   

  ؛)227الوحشيات، (
  ها    قمبرأ سشفا نفسي وأَ ولقد

  ' مِقدأَ عنتر ويك': الفوارس قيلُ      
  ؛)ديوان عنترة(

  :  همقيلوأال لعن اهللا الوشاة 
'فالنة أمست خلةً لفالن '  

  ؛)235محاسة الظرفاء، (
  :    سائرةٌ كابوالروقولَها 

  " 'تتركين سيدي وتنطلق؟'
  ؛)44إعمال اإلعالم، (

    قل لـها عنـي إذا القيـتها       
  :تتـرك يف الصخـر أَثَْر قَـولةً

ـْساء يف أشعارها   '         هْبك كاخلَن
  ' أو كليلى، هل تجارِين الذَّكَْر؟                

  ؛)365-2/364أزهار الرياض، (
  '   "سوف أنالُه: "أنْ قد قلت' :مقالةُ

 رائع كوذلك من تلقاء مثل  
  ؛)ديوان النابغة(

  لنعمانَ عـنا فهل من يبـلغ ا
  :سـوف يبلُغه رشيدا مقاالً



 

 

     إذا عادت بنو األعاجم وي'
' وقد ولّـْت ونكّسـت البنـودا             

  ؛)ديوان عنترة(
  حلا اهللا قوما أعجبتهم مدائحي   

  :يف مالمٍ ويف عْتبِ مقـاالً فقـالوا
  :  فقلت معتذراً' أبا حامتٍ، متدْح؟'

  بتءاً جروين امربيف كلبِ  ه سيفي  
  ؛)33احملاسن واألضداد، (

   غٌ أهلَ اجلحودبلأالَ من م  
  :فىت وفـي بالعـهود مقالَ

  سأخرج للرباز خلي بالٍ   '
  ' بقلب قُدض من زبر احلديد

   ؛)ديوان عنترة(
  ' !ال شللْ': منهم آلخر قائلٍكم 

  ؛)149من امسه عمرو من الشعراء، (        
  فـىت     مقالَ استـمع أبا احلسنيِ

  :عوجِلَ فيما يقول فارجتالَ
' يجتدالـ هذا أبو الوحش جاء م  

  ' قومِ فنوْه بـه إذا وصالَ
    ؛)106الغصون اليانعة، (

  :   إالّ لرائدها قوله وال يكن
  أعشبت فانزلْ إىل معشوشب العشبِ 

  ؛)7/259 احليوان،(
  ا   ينهِض من' !يا للرجالِ' :قَولُ

  مسرعني الكهولَ والشبانا 
  ؛)551مغين اللبيب، (        

  :   صادقا غري الكذْبقوالً أقول 
  

  ' إنّ غداً لك أعالم العرْب'
   ؛)180األخبار الطوال، (

فاليوم ْهقد نني نِهمهي     نِْهن  
  هليس باملسفَّ لمٍح لُْوأَو    

  '    هد الَـف ٍهد إالّ' :لٌوَّوقُ
               ةٌقّوح ليست بقول التره   

؛ 'إالّ دٍه فـالَ دهٍ ': عند املثـل  جممع األمثال،(
  ؛)قول: واللسان
  ه    أظن': – ختشى علي – وقائلٍة

سييود رحالُبه تْهه ومذاهب '  
  ؛)ديوان ذي الرمة(

ف     فإن أنت مل تفعل فلستبآس  
' لكـا  عاًلَ': - ا عثرتإم - قائلٍوال 

  ؛)ديوان كعب(
  هم    ح فتات، فانكخوالنُ' :وقائلة

ـ ن خْياحلي كرومةُوأُ ' كمـا هيـا   ولْ
  ؛)خال: واللسان ،1/139الكتاب، (

  :    داد لبعلهاالع يوم وقائلٍة
     'تبةَأرى ع بن بعدي تغريا لِْعالو '  

  ؛)عدد :اللسان(
شاةُيسعى الو ْنجبهمقولُها وـْيب :    

         'أيب س مقتولُلمى لَإنك يا بن '  
  ؛)20( )ديوان كعب بن زهري(       

 بغداً قائلٍةيا ر:  
  يا هلف أُم معاويْه 

   ؛)2/39السرية، (
  
  



 

 

  '    هزْبر قومٍ' :القائلونفأما 

اجلدود ال شرف ،فذاك الفخر  

  '   قتيلُ طعنٍ' :القائلونوأما 

  ل اجلليد فذلـك مصرع البط    

  ؛)ديوان عنترة(        

 ؟': قائلَوأجبتبِ' كيف أنت :'حصال   '  

  حىت مللْت وملَّين عوادي    

  ؛)551مغين اللبيب، (        

  '    ها واهتدى هلا؟من أَم': وقائلة

  ها واهتدى هلا و أمعمرٍ بن دزيا       

  ؛)قصد: اللسان(

  ' أحضري الشهودا' :أقائلون

  ؛)21( )138إعراب ثالثني سورة، (

  تخضْب، فالغواين   ' :وقائلة

  ' قُعود عن مصاحبة الكُهولِ

   ؛)7الغصون اليانعة، (

  :   يل قوائلُوأقالمي  رجعت حىت

  اد للسيف ليس اد للقلمِ'     

  قبل الكتاب بنا      ذا أبداً اكتْب

  ' مِدحنن لألسياف كالـخ فإمنا       
  ؛)املتنيبديوان (

  '    صرباً': الالقّوالفارس  وأنت
   التكلم والصهيلُ ينِفَ وقد   

  ؛)3/38معجز أمحد، (

  

  أر هالكا من أهل جند      ومل

   رعةَكز يوم واعي ـقام به الن(...)  

  نيها         ب ْتذَبن لليت لَوقْوأَ

  ' راعيال ت': السوابق رأت وقد

  .)125الوحشيات، (

) على لغة: أو قل(ووقفنا أيضا على صيغة شاذة 
من هذه املادة يف الفعل املبين لغري الفاعل، هـي قـول   

  ):1/250يف املنصف، (الراجز 

وابتْضغَ ْتلَذى وأُبم حالْالر      

وال مالْ ال أهلٌ' :ولَقُو'.  

  اجلماعة وإىل غري العاقل إىلالقول  نسبة

ما هو أغرب  صفحناهاتيف النصوص اليت  وجاء
، وهو نسبة القول ال إىل الواحد الفرد وأعجب من هذا

اجلماعـة  االثنني والثنتني، وإىل إىل  بل –وهو املعتاد  –
وقد قدمنا منه مناذج من غـري  ؛ وما يف معنامها والقبيلة

؛ وهو كثري جدا يف القرآن الكـرمي؛  )22( اإلشارة إليها
ـ الن تسْيلَ ودهيالْْْْ تالَقَو{: فمنه قوله عز وجل صى ار

لَعٍءْيى ش الَقَوت النصْيى لَارست اليهود ـ لَع ٍءْيى ش{ 
ر ْصدي ىتي حقْسا ال نتالَقَ{: ؛ وقوله تعاىل)113البقرة، (
الرالَّ الَقَ{ :تعاىل وقوله ؛)23 القصص،( }اُءعذأُ ينوا وت
إِلْالع نَّم ْزاخلالي ْويم وَءوالس الكَ ىلَعرِافالنحـل،  ( }ين
ـ ي فَذالَّ ِهللاِ دْما احلَالَقَو{: ؛ وقوله عز وجل)27 لَضا ن
كَ ىلَعريٍث ّْنم عبادْؤاملُ هنِم؛ وقولـه  )15النمـل،  ( }ني

ـ تفَ داوِرت يزِزِالع أةُراْم ةيندي املَف ةٌوْسنِ الَقَو{: تعاىل ا اه
عِسفْن ن30يوسف، ( }ه.(  

  



 

 

  :واخترنا منه يف املنظوم ما يأيت

  :  يقول رجال ينكرون خليقيت
غافـلُ   –ال أبـا لـك    –لعل زيادا  

  ؛)ديوان النابغة(
  إنّ وِجهتنا    ': مث استمروا وقالوا

كَكأو ر سلمى، فَْيد ماٌء بشرقي '  
  ؛)60ما حيتمل الشعر، (

  نا   تكثر كْرغرال ت': األقارب قال
ــنِوأَ  ــأن غ ــلُش ــا الرج ' ك أيه

  ؛)171الوحشيات، (
  :  يقول اَألرذَلونَ بنو قُشريٍ

  ' طوالَ الدهر ما تنسى عليا' 
  ؛)114من امسه عمرو من الشعراء، (

  ' إنْه': ؛ فقلت'شيب قد عالك': ويقلن
  ؛)126شرح شواهد املغين، (

ادا    ': قالت إِيبسقد رأينا ن  
  ' ابْين نِزارٍ ورأينا غَلَبايف     

  ؛)4/301األغاين، (
  :  ؛ فقلت هلم'اَألشاقر جوين': قالوا

' ما كنت أحسبهم كانوا وال خلقوا' 
  ؛)498احملاضرات، (

  يدونا رئيسا فإنكم      قأَ': وقالوا

  ' مِمفح سيدا غري تلتْمقَ      

  ؛)84الوحشيات، (  

وقلتم:'نعم،بال إ'هي عني نسان  

  ؛)14الغصون اليانعة، (

         !خالوا بين أسد': بنو عامر قالت

ـ   بؤس يا للحـرب ضارا ألقـوامِ ر! '
  ؛)خال: اللسان(

  '    !نأت، فدعها': يقول العاذلون
   وذاك حني تعي لْهيامي وو  

 ؛)ديوان عمر بن أيب ربيعة(
  وهم يدفنونين   ' ال تبعد': يقولون

  كانيا؟ وأين مكان البعد إال م
  ؛)271مجهرة أشعار العرب، (

العم لمى وإنْ   ': قالت بناتيا س  
  ' وإنْ': قالت' كان فقرياً مْعدماً؟      

  ؛)852مغين اللبيب، (
  لنا ثِنتان البد منهما   ': وقالوا

  صدور رماحٍ أُشرِعْت أو سالسلُ 
  ؛)59إيضاح شواهد اإليضاح، (

  درهـا       تاً إىل صـمْي ْتدسنلو أَ
قام ومل يرِل إىل قابِحم  

  :        النـاس مما رأوا حتـى يقولَ
'ت الناشرِيا عجبا للمي '  

  ؛)ديوان األعشى(
   كضرائر احلسناء قلن لوجهها

   'دميمإنه لَ': حسدا وبغيا
  ؛)23( )6/312وفيات األعيان، (

   :    ملّا عالَنِي الشْيب قال صواحيب
 'البِال نرتضي خبفَْوٍد أَْشـي '  

  :   فصبغته خوف الصدود فقلن يل
  ' !هذي روايةُ أَْصبغٍ عن أَشهبِ'

  ؛)227تاريخ الدولتني، (
  :   مىت يشتجِْر قوم يقُلْ سرواتهْم



 

 

  ' هم بيننا، فهم رِضاً وهم عْدلُ'   
  ؛)755إيضاح شواهد اإليضاح، (
موار كيف س': وقالوا جاالًعكم؟يد  '  

  ' أمسى هود': من سئلوا فقال      
 ؛)2/310العيين، (

  هل يقول اإلخوانُ يوماً خللٍّ    
       قَْدح ةاملـود شاب منه حمض:  

'ْنهفـِسدفال ت كَّـربيننا س    '  
  ؟ 'بيننا وبينك ملْح': أم يقولون       

  ؛)4/412الوفيات، (
  فافتحي    !كرنقَ بال ش': فقلن هلا

  ' ختفي من األمر نسمع لنا بابةً          
  ؛)ديوان عمر بن أيب ربيعة(

   :   قالوا' ؟نونَم': ناري فقلت أتوا
 'موا ظالماع': قلت' اجلن سراةُ' 

  فقال منهم     ' إىل الطعام': فقلت 
  ' الطعاما حنسد اإلنس': مـزعي 
 .)377اجلمل، (

يا ): يعين القبيلة(باب الر فقالت": ومنه يف النثر
" مـذكور قتل لكم فـارس  تل فارسنا ومل يبين سعد، قُ

إنكم أتيـتم أمـرا   : الرسل فقالت"؛ )153 النقائض،(
، األدب زانـة خ" (اإلبلمن  ابٍنبِ ليباًعظيما بقتلكم كُ

يف كلمـة أنشـدها   (قال بنو أَسٍد وغَطَفانُ "؛ )1/302
وكانت بنو "؛ )240النقائض، " (هذه مصنوعة): املؤلف

تـاريخ  " (قَتلْتنا أربعةٌ كلُّهم بنـو عمـرو  : أسد تقول
" ليس لك علينا سلطان: فقالت ثقيف"؛ )198اليعقويب، 

قد علمتم : رؤساؤهم فقالوا اجتمع"؛ )717النقائض، (
أخبار " (يف أحكامنا إليهأنه ال يقيم أمرنا إال إمام نرجع 

ـ "؛ )29-28األئمة،  حنـن  : اسفقال األحنف وقال الن
يقولون "؛ )723النقائض، )" (بن احلارث(جنيئك بسلمة 

إذا مل يقبض الرشوة يف األحكام، فمن أين يأتيه مـا  : له
قد قبلنا ما : فقالوا"؛ )51بيوتات فاس، " (يأيت به إليك؟
يا أمري املـؤمنني،  : فقاال"؛ )722النقائض، " (أشرت به

" على قيسٍ سـلطانا ننشدك اَهللا والرحم أالّ جتعل لبْسرٍ 
  .)716النقائض، (

مـن جهـة سـالمة    (النمط يستوي فيه  وهذا
يصح منه القول على احلقيقة وما ال يصـح   ما) اإلسناد

ـ قَ{: تعاىل هلوق تهأمثل من؛ و)24(منه إال على ااز  ْتالَ
ةٌلَْمن أَا ييهاْد لُْما النلُخوا مساك؛)18النمـل،  ( }ْمكُن 

كَْرهاً  ْوأَ عاًطَْو ائْتيا ضِْرأَلْول اـَهلَََ الَقَفَ{ :وقوله عز وجل
)25()11 فصلت،( }نيعائطَ انْيأَت اتالَقَ

 الَقَ{ :تعاىل وقوله ؛ 
فْعريت ّمن اجلأَ ننا آتبِ يكنْأَ لَْبقَ ه قُتوم مقَن مامك { 
ـ أَ يلَّإِ يوحأَُ لْقُ{: ؛ وقوله تبارك وتعاىل)39النمل، ( نه 
 }بـاً جع آنـاً ْرا قُنْعما سنوا إِالُقَفَ نِّاجل نر مّفَن عمتاْس
ـ و{: ؛ وقوله تعاىل)2-1اجلن، ( ـ جوا لالُقَ لـم   ْمهودلُ
هِشْمدت ْيلَعالُا قَنوا أَْنطَقَنكُالَّ ا اللَّه ـ ذي أَنطَق يٍءلَّ ش{ 
 لِه منهجل ولُقُن مْوي{: ؛ وقوله عز وجل)21فصلت، (
  .)26( )30ق، ( }يدزِن مم لْه ولُقُتت وأْلَتاْم

  :ومنه يف الشعر

  ذبانه يف غَْيطَلِ   )27(مستأسد 

  ' أَْعشبت، انزِلِ': يقلن للرائد          
  ؛)3/314احليوان، (

  ــلى     البِ لنـا دار قالت
  :تنطق بالصوابِ والدار 

'أو ما علبأن نصـرا      مت  



 

 

ـ  صرٍـأبا ن يـا                     ' ى يب؟وثَ
  ؛)152الوحشيات، (

  تقدم راشدا     ': له الطري قالت

  ' ال ترجع إال حامدا إنك

  ؛)1/22اخلصائص، (

  قضينا من تهامةَ كـلَّ نذْرٍ    

  بِخيبر مث أَغمدنا السيوفَا

  نسائلها ولو نطقْت لقالْت    

  دوساً أو ثقيفَا : عهنقَواط

  ؛)39شرح ما يقع فيه التصحيف، (

مقـاال    قال لـي فيها عتيـق  

       فـجْتر مما يـقول الدموع  

  '   !هاْعليمى ودع سود': قال يل

  ' !ال أستطيع': فأجاب القلب       

  ؛)ديوان عمر بن أيب ربيعة(

  '     مسعا وطاعة': له العينان قالت
ـ  ركمثـل الـد   وأبدْت ـ ا يملّ  بِثقَّ

  ؛)1/22اخلصائص، (
  عن محيمه    لو قاتلَ املوت امرؤ

  لَقاتلت جهدي سكرةَ املوت عن مْعـنِ       
  :  قتاالً يقول املوت من وقعه به

 !دعين حاجيت، من لك ابنك، خذْه، ليس       
  ؛)34التصحيف،  فيه يقع ما شرح(

        !ينطْقَ': احلوض وقال امتأل
  ' !بطين قد مألت !رويدا ،مهال               

  ؛)1/23اخلصائص، (

  :   فلما استوت رجالي يف األرض قالتا
' ؟ْهرحـاذ ن رجـى أم قتيـلٌ  في حيأَ'

  ؛)6/90وفيات األعيان، (
  :   فقبلتها فوق اللِّثام فقال يل

' هي اخلمر أُْرشفْت الغـداةَ حبابهـا  '
  ؛)134اليانعة، الغصون (

  :     تقول إذا درأْت هلا وضينِي
  أهذا دينه أبداً وديـين؟'

  أَكُلَّ الدهر حـلٌّ وارحتالٌ؟     
ــيين؟  ــي وال يق ــي عل ــا يبق أم '

  ؛)28( )292املفضليات، (
       جٍلْعون بفَتْرحنن م بينما

   قالت لَّالدح إنِ': واُءالريه '  
  ؛)29( )1/23اخلصائص، (

  والروض يبدي لنا شـقائقَه   
  وآسه العـنبـري قـد نفَحا        

  :   قال لنا' وأين اَألقاح؟': قلنا
  ' أَْودْعته ثَغر من سقى القَدحا'        

  ؛)3/200النفح، (
يل وأقالمي قوائلُ رجعت    :  

       'دا دللقلمِ للسيف ليس ا '  
  ؛)نيبديوان املت(

' ليتين كفُّه': أشارْت بتقبيلها للسالمِ   فقال فمي
  ؛)4/299النفح، (

  :   يقول راكبها اجلني مرتفقاً
'  الشـاة حمجـور وحلم ،هذا لَكُن '

  ؛)ديوان النابغة(
   'قِحالْ' :للبطن األنساع قالت قد



 

 

  .)1/23اخلصائص، (

وقد يلحق ذا النمط خماطبة ما ال يسـمع وال  
يعقل، وهو كما ال خيفى عليك أكثر من أن حيصـى؛  

  :فلذلك اقتصرنا فيه على هذين املثالني

  والــــ' دْع طريقَك': لو قلت للسْيل

جعتلعليـه باهلَْضبِ ي موج  

  الْرتد أو ساخ أو لكان لـــه       
    جمنعر يف سائر األرض عنك  
  ؛)175تأويل مشكل القرآن، (

  با    على الص يبشاملَ عاتبت على حنيِ
   عوازِ يبوالش' ؟صحا تملَأَ': فقلت

  ).ديوان النابغة الذبياين(

  نسبة القول إىل النفس أو املناجاة،

املوجه إىل الـنفس،   القولهذا الباب أيضا  ومن
ومما شاها وقام مقامها، كالقلب -هانفس القائل، أو من

  :ثلة عليهوهذه أم. إىل صاحبها -مثال 

   :     ـهالُأْر دولنفسي حني خ أقول
               مكانملا ك تشفقي حني قِشفَم  

        تنجلي حىت تنظري عم مكانك
قِالعـارض الــمتألِّ   هـذا  مايـةُع '

  ؛)30( )365احلماسة بشرح املرزوقي، (
بِلْ   ' : وقالت يلَ النفسواْهت دعبِ الصاْشع  
' هلَنات املُعضـالت اهتبالَهـا  إلحدى ا

  ؛)803إيضاح شواهد اإليضاح، (
  وكانت على األيام نفسي عزيزةً     

     فلما رأْت صربي على الذّلّ ذَلَّت  

  يا نفس مويت كرميةً      ': فقلت هلا
  لَّــتفقد كانت الدنيا لنــا مث و '

  ؛)59مطمح األنفس، (
    إين ال أرى طمعاً  ': قالت له النفس

       دصسلَم ومل يوإن موالك مل ي '  
  ؛)ديوان النابغة(

  :     روف بقدرهاالنفس الع يلَ قالت
  ' الين ذا املوضعِْوما كان أَ'         

  ؛)5/117وفيات األعيان، (
        ناًشاد قم لنعشْق': لقليب وقلت

' ما أنـا صـانع  ': فقال القلب' سواًء
  ؛)357تزيني األسواق، (
  :     الت النفس ملا أن خلوت بـهاوق

    'أشكو إليك اهلوى خعمِلوا من الن  
ـحتاء مضطجِ امأنت على الضر    ع  

   فـي ديـار الظلْمعر مِ؟م والظلَس  
  ويف السرى لك لو أزمعت مرحتالً    

' برٌء من الشـوق أو برٌء من العـدمِ   
  ؛)1/293الذخرية، (

  رى      لها الـوبلنفسي حني قا أقول
  :سرى إىل ميىنفرارا منه ي فـرامت   

'قري تحمالذي تكرهينه     لي بعض   
' إىل األهـىن  الفـرار  طاملا اعتدت فقد

  ؛)2/375نفح الطيب، (
  ميارِس نفْساً بني جنبْيه كَزةً    

' مهـال ': إذا هم باملعروف قالت لـه 
  ؛)احلشر من سورة 9الكشاف، يف تفسري اآلية (

  :    قد حدثـْتين النفس قائـلة



 

 

 'يا ويح جنبك ميبالسهم املصيب ر '
  ).ديوان شوقي(

من ': يف نفسه قال: "يف النثر األمثلة التالية ومنه
ما ': يف نفسي فقلت"؛ )28 ودمنة،كليلة " ('هلذا األمر؟

يـا  ': وقلت يف نفسي"؛ )2/609السرية، " ('؟اهللاله لعنه 
 فقال"؛ )240التاج، " ('م أين كذبت؟نفس، من أين عل

كليلة ودمنـة،  " ('زيل شيءـواهللا ما يف من': نفسهيف 
يعين الوزراء واخلاصـة ممـن   (يف أنفسهم  وقالوا"؛ )48

أن يتجه البن عبد الرب من  عسىما '): حضر ذلك املقام
" 'سـيما علـى االرجتـال؟    كالم على هذه احلال، ال

" 'اججه اللَّقَحلَ': يفقلت يف نفس"؛ )5/137الذخرية، (
هذين  ألبلغن': يف نفسه فيقول"؛ )بغداد: معجم البلدان(

: يف نفسـي  فقلت"؛ )181رسالة الغفران، " ('القصرين
'يل  فقالت"؛ )2/207وفيات، ال" ('ن هذا كنت أخافم

، بـاهللا ال  )يعين رقعة ذكرها( مكاا قد عرفت': نفسي
فقلـت يف  "؛ )2/80نفح الطيـب،  " ('هإال يد هاقطعْت
ما اإلخوانُ وال األعـوان وال األصـدقاء إال   ': نفسي
وكان كعب بن زهري إذا "؛ )148كليلة ودمنة، " ('باملال

-واهللا-أحسنت، وجـاوزت ': أنشد شعرا قال لنفسه
  ).1/287املستطرف، " ('!اإلحسان

وقد يقع أن تسقط العبارة الدالة على النفس، مع 
من جممع األمثـال،  (ده أن اخلطاب مناجاة؛ وهذا شاه

إن املثل : يقال): "'حتسبها محقاء وهي باخس'عند املثل 
جاورتـه امـرأة؛   . تكلم به رجل من بين العنرب من متيم

فنظر إليها؛ فحسبها محقاء ال تعقل وال حتفظ وال تعرف 
أال أخلط مايل ومتـاعي مباهلـا   ': فقال العنربي. ماهلا

عها وأعطيها الرديء ومتاعها، مث أقامسها، فآخذ خري متا
ال ...". فقامسها بعدما خلط متاعه مبتاعها ' من متاعي؟

خيفى عليك أن العنربي إمنا كان حيدث نفسه؛ وهذا من 
الظهور حبيث ال يشك أحد يف أنه السبب يف إسقاط ما 

  .يشري إليه

  على هذا النمط القدماء تعليق

مـا   فيهيكون  ، وهو احلكاية،النمط األول فهذا
دائما  –أو ما قام مقامه فعل القول  –صدر فعل الالبعد 

يصح منه القول  ملوإن (على الصورة اليت لفظه ا قائله 
. )31( )مناجاة النفس يف كما كان متومها أو على ااز، إال

إال  القرآن الكرمي ال يليها يف 'قال'إىل أن  اإلشارةوجتدر 
اة أم الباب؛ ه النحعد -واهللا أعلم-القول احملكي؛ فلهذا 

علـى   -كلها  مل نستقصها وإن كنا-األحاديث  وأغلب
يف ومشـتقاته   القولجديلة القرآن الكرمي مىت جاء لفظ 

إمنا وقعت يف ' قلت'أن  واعلم: "متوا؛ حىت قال سيبويه
حكي بعد القول ا؛ وإمنا ت حكىيكالم العرب على أن 

ذن هـي  فحكاية القول إ. )32("ال قوال ،ما كان كالما
، إذ احلاكي للقول درجات ظهور عالمات املتكلم أدىن

يأيت  إمناال شيء يدل عليه يف الكالم الذي حيكيه، ألنه 
وقد علق عليه سيبويه، . به على الصورة اليت مسعه عليها

زيـد  : قلـت ': حنو: "... بقوله عنه،بعد الذي نقلناه 
تدخل  وال، 'زيد منطلق': ، ألنه حيسن أن تقول'منطلق

فـاملتكلم  ". عنه سقط القولُ؛ وما مل يكن هكذا أُ'قلت'
املخرب بانطالق زيد، ليس له عالمـة   ،'منطلق زيد'يف 

 ،"'زيد منطلق': قلت"يف  أماتدل عليه يف هذا الكالم؛ 
 بالفعـل، فاملتكلم يدل على نفسه بالضـمري املتصـل   

وبنسبة وقوع الفعل إىل زمان مضى بالقياس إىل زمانـه  
التثنية واجلمـع؛ وال   دونوبإفراد الفعل  ،)أي حاضره(

إفادة  إال) 'قلت'أعين (ينعدم من األخبار يف هذا الفعل 
ينفي أحدا منـهما،   ال 'قلت'فلفظ : التأنيث والتذكري



 

 

واملستفاد . قد يكون متكلما أو متكلمة املتكلمأعين أن 
 ،هاهنا ،الكالممن هذه اإلشارات النحوية والصرفية أن 

 مـن  'منطلق زيد'أما  ؛"'زيد منطلق': تقل" وعهو جمم
فلـذلك  ( الكالم فليس بكالم، بل إمنا هو قـول  ذلك

نعم، كان كالما عندما تلفظ بـه  ). مسيناه القول احملكي
صاحبه؛ أما هاهنا، فما هو إال قول يف كـالم مـتكلم   

مت يف  قدويدل عليه بالرباهني النحوية أن اإلسناد  .آخر
، وهي شرط الكالم؛ أمـا  قد حصلت واإلفادةَ ،'قلت'
هو فضـلة   فإمنا" 'زيد منطلق': قلت" من 'منطلق زيد'

ليس  –)33(كما قال سيبويه – أنهأي  ؛زائدة على العمد
 هناوهو (يريد ما املسند  ،"إموضع املبين على املبتد يف"
 ؛'قلت'وهو هنا التاء من (واملسند إليه ) 'قلت' من 'قل'

؛ وقد تنوب )ملتكلمة املفردةأي ضمري املتكلم املفرد أو ا
 ؛'شـيئا ' أو 'قـوال 'واحدة، هي  لفظة 'منطلق زيد' نع

، وهو حمل الفضلة كمـا ال  )34( يف حمل نصب إذنفهي 
وهـذا مـن الـرباهني    ( أضف إىل ذلك. خيفى عليك

، يفيد خربا يف املرتبة الثانية إمنا 'منطلق زيد'أن ) الداللية
 هو إخبار املتكلم بأنـه  ألن اخلرب الواقع يف املرتبة األوىل

بغريه؛  متعلق أنه خرب أي ؛ومن الدرجة الثانيةقال شيئا، 
فعل من أفعال الكـالم   فهو ،"'زيد منطلق': قلت"أما 

بـالنظر إىل  (ألنه يفيد فائدة أولية هي األهم  احلقيقية،
أي عن  ؛)أو بؤرة(هيئة ، وهي صدور القول عن )املقام
 ؛)35( )قائلـة متلفظـة   أو متكلمة(قائل متلفظ  متكلم

 .ومضـمونه ويفيد فائدة ثانية هي فحوى ذلك القول 
وليس هذا قلبا لكالم سيبويه، بـل األمـر خمتلـف يف    

أن  –وعند عامة النحاة العرب  –فعند سيبويه : احلالتني
األهم هو مضمون الكالم وفحواه، بغض النظـر عـن   

عن  قائله؛ أما احملدثون، فعندهم أن اخلطاب ال يقل أمهية

الكالم، وأن دراسته أجدى وأنفـع لشـدة عنايتـهم    
بالشكل، ألنه عندهم غري منفصل عن املضمون، بل هو 
السبيل إىل الوقوف على ذلك املضمون؛ بل منهم مـن  

زد على ذلك أن الكـالم  . يذهب إىل أنه عني املضمون
القول وما : ")36(قال السيوطي(إمنا هو مجل تتلوها مجل 

؛ أما اخلطاب، فهـو  ")به اجلمل حيكى... تصرف منه 
أصلية، ) أي وحداته(وحدة تعلو على اجلملة؛ وعناصره 

ليست هي املفردات وال الكلمات، كما هو الشـأن يف  
 –كما تصوره النحاة العـرب   –هذا، والكالم . اجلملة

على "ال يدرسه إال النحو، ألن الكالم مجلة مفيدة، تدل 
ك ما فتئوا يبحثون فلذل. )37("معىن حيسن السكوت عليه

  .عن إعراب ما بعد القول، ومل يزيدوا على ذلك شيئا

  'قال'الفعل  مقام ةقائمال األفعال

وحـدها   ومشـتقاا ) ق و ل(مـادة   وليست
يف العربيـة   تاملستعملة يف اجلملة الصدر؛ بل اسـتعمل 

أحصينا  يف مقامات خطابية خمتلفة، ،كثرية أخرىأفعال 
  : )38( منها ما يلي

ـ بكّى، بعث، بدا، بشر، أمر، أذن،  أتى، غ، بلّ
 احـتج، استجاب، أجاب،  مبلغ، بوأ، بايع، تال، أَبلَغ،

ث، ث،حدحىي،  حتدأخرب، ر،خب دفع، ذكر، ، دعا، دس
أراد، زعم، مسع، رفع، أرسل، رأى، ارجتل، رد،  ذهب،
صاح، تصـايح،   ،صرخاستشار، أشاع، أشار، شهد، 
انطلق، ت، صو ،بض،  اعتـذر،  عج،  عاتب،أَضعـر

قرأ، ى، تقدم، ر، غنعي عهد، عاهد، أعلَم، أعلن،أعطى، 
ألزم، كلمة، تكلم،  الكتاب،كاتب،  كتب، ، قضى،قرأ

نـداء،   ناجى، نادى، تنادى، ه،نبأنبأ، نبأ،  ،تلقى، أالح
 ه، أوحـى، هتف، وج أنفذ،أنشأ، ناشد،  نذير،، أنذَر

  .أومأ وقّع، وعظ، وصى، ورد،



 

 

وقد أحلقنا  ؛األلفاظ كلها فيها معىن القول فهذه 
كثري غريها ثقـة   ا ما يشهد عليه، وأضربنا صفحا عن

روى،  ذكـر،  حكى، بادر،: مثل منا بأن القارئ يعرفها،
أسرس، ن،، شرح، شهِد، لَحيقـال ( نعى، منا ،أنشد نب :
ى، وسوس، وشوش، ، مهس،)مي إليه كذانوغريها وش.  

، مـن القـرآن   منهاواحد  وهذه أمثلة على كل
  :)ومل نفرق فيها بني احلكاية والعدول(والنثر والشعر 

خطب نعـىن   وأتانا من احلوادث واألنـــباء        
  :به ونساُء

  أن إخواننا األراقـم يْغلو    
  قولـهم إحفاُء  نَ علينا يف 

   ؛)366شرح القصائد السبع الطوال، (

ـ نها العري إِتيذِّنٌ أَؤأَذَّنَ م مثُ{ ـ  ْمكُ ارِقونَلَس{ 
اهللا تعـاىل املالئكـة أن    أمـر "؛  )39( )70يوسف، (

 ؛)2/230 الصـفا، رسائل إخوان " (أخرجومها من هناك
ـ   اتوا اآليأَا رم دْعن بم مها لَدب مثُ{ ح هننْسـجلَيىت 
و{؛  )40( )35يوسف، ( }نيٍحبرِش الذين آملَ نَّأَ وانْمه 
ا نثْعب ْدقَلَو{ ؛ )41( )2يونس، ( }ْمهِبر دْنع قٍْدص مدقَ

ـ وا بنِتاْجو وا اَهللاداعب نأَ والًسر ٍةمأُ لِّيف كُ  }وتاغُالطَّ
 ْصخاْش بعث إيل أحد أمراء احلجاز أن" ؛)36ل، حالن(

ْع فبعث إليه عمر أالّ تـد "؛ )1/45األغاين، " (إىل مكة
مبصر شيئا من طعامها وكسوا وبصلها وعدسها وخلّها 

بعث "؛ )193فتوح مصر واملغرب، " (إالّ بعثت إلينا منه
  ؛)184الكامل، " (سنختار: إليه األحنف

   :   قامت تبـكّيه على قربه
  من يل من بعدك يا عامر؟'

  تركتين يف الدار ذا غُربٍة    
قد ذَلّ من ليس له ناصر! '  

  ؛)50ما حيتمل الشعر، (
   و بأين    مرٍع بن احلارثَ أبلغِ

  وابِثلل درصم الـود حافظُ
  وجميب دعائه إن دعانـي      

  عجِالً واحـدا وذا أصحابِ 
  ؛)ديوان حامت(
      ي جابراًـتـلَّغا خبلّ أال

   تلِـقمل ي كلَـخلي بأن
   ؛)107ما اتفق لفظه واختلف معناه، (

  بـأن خيولـهم      مٍبين ْأل أبلغ
      قْعىـر وأن مهمجاد مل يمجد  

      دمـاً مساؤكم ْترطإمنا م ها
     رأسك مثلَ ورفعت رأس األصيد   

  ؛)ديوان حامت(
       :عين انَحس لغٌْبـن مم الَأَ

  ؟ ك أم جنونُداؤكان  بطُِأَ          
  ؛)طبب: اللسان(
فماأل بلغُن معين رسالةً حالف     

ـ م كـلَّ  هل أقسمتم': وذبيانَ ؟مِقس '
  ؛)ديوان زهري(

       ْدعإنك إن ت :أبا غسان أبلغ
تلـك بـالبِ   ْدعيض الر  قـاق متـيم 

  ؛)73الوحشيات، (

}ا إلْب ذْإِوأْنوبراهم كَيمأَْيانَ الب ـ  لَّا  نت رِْك تْش
ـ لتي لْيهْر بطَو ئاًْيي شبِ ـ و نيفائطَّ الركَّـعِ  و نيمائالقَ

جالسكذّ "؛  )42( )24احلج،( }ودـ فبايعه رجـل لَي نهب "
ـ ا أَْتلُ مْوالَعت لْقُ{؛ )53فصل املقال، ( ـ ا ح  ْمرم ربكُ
ْش ْمكُْيلَعوا بِرِكُأَالَّ ته ئاًْيش الْبِووالْحإِ نِْيدسالَاناً و قْتوا لُت



 

 

ـ و ْمكُقُزْرن نْحمالقٍ نإِ ْنم مّكُدالَْوأَ إيْماه الَو قْتـ ر وا ب
الـيت   سفْوا النلُتقْت الْو نطَا بما وهْنم رها ظَم شاحوالفَ
حراحلَبِ الَّإِ اَهللا م؛ )152األنعام، ( }ق  

  '  !هاْعود ليمىس عود': يل قال
  ' !ال أستطيع': القلب فأجاب       

  ؛)ديوان عمر بن أيب ربيعة(
  '  صالح': بِ' كيف أنت؟': وأجبت قائلَ        

  حىت مللت وملّين عوادي           
  )43( ؛)551مغين اللبيب، (
       واٍنأَ تـنا والَلحص واـلبطَ

   'بقاِء ليس حني'أن  فأجبنا            
  ؛)2/156العيين، (

     :تهمصغرية فأجب عشقت :قالوا
 'ركـبِ مـا مل ت  إيلّ املطي أشهى' 

  ؛)ديوان أيب نواس(

جـائز، وإنـا   ... فأجابوه بأن فداء املسلمني "
بأنـه إن مل   فأجابـه "؛ )198نزهة احلادي، " (موافقون

؛ )356تزيني األسـواق،  " (يرجع رفع أمره إىل احلاكم
ـ لْأَني ممدكم بأَ ْمكُلَ ابجتاْسفَ{ ٍف مـ  ن  ةكَائلَمـالْ
أي علـى  (عليهم  وحيتج"؛  )44( )9األنفال، ( }نيفدمْر

كان بايع أخاه الوليد بن ... بأن أباهم) الءأهل زاوية الد
نزهـة  ( "طريقتـه  باقتفاءنكم أوىل الناس إو...  زيدان

ث أنه مر ا وبني عينيه غرة حتد كانت"؛ )246احلادي، 
: األصمعي قـال " ؛)1/157السرية، " (مثل غرة الفرس

الشـعر  " ('...مسعت احلي يتحدثون أن جريرا قـال  '
  ؛)10يونس، ( }مالَا سيهف ْمهتيحت{؛ )285والشعراء، 

بذاك عبلةَ ولئن سألت خرْت     ب  

 )45( ال أريد من النساء سـواها  أنْ  
  ؛)ديوان عنترة(

  '   إمنا املوت بالقُرى': وخبرمتاين

ــا هضــبةُ ــف وهات ــب؟  فكي وقَلي
  ؛)من سورة التوبة 8الكشاف، يف تفسري اآلية (

خيربين أن ال طريق له إليها إال مـن حبـر    كلٌّ"
 يدخلونأم  أخربونا"؛ )1/125مروج الذهب، " (اخلزر

إليهم يف كل يوم عيد هلم، جيتمع أهل تلك البالد مـن  
ذلك الكهف، فنقيمهم أياما  بابسائر املدن والقرى إىل 

ن ميسهم أحد، فننفض جباههم وأكسيتهم من من غري أ
ونقص شوارم، مث نضجعهم  ،ونقلم أظافريهم التراب،

: معجـم البلـدان  " (تروابعد ذلك على هيئتهم اليت 
النفح، " (إن الدولة صائرة إليك :إليه دس"؛ )46( )الرقيم

من قرأ سورة املالئكة دعته مثانيةُ أبواب اجلنة "؛ )1/482
حـديث شـريف، يف   " (ي باب شئتأن ادخلْ من أ

 دعـوا "؛ )من سورة فاطر 45الكشاف، يف تفسري اآلية 
دعـوت  "؛ )2/384السرية، " (جنخريل قريشنساء من 

ـ د{؛ )69األزهيـة،  " (الناس أن ارجعوا ـ ف ْماهوْع ا يه
ْبسحاناللَّ كهم وتحيتْمه فيهالَا سم وآخر ـ د  نأَ ْماهوْع
  ؛)47( )10يونس، ( }نياملَِالع بر هلَّل دْماحلَ

  '     !يا من يجيب إىل الندى': وداعٍ دعا
  جميب ستجِْبه عند ذاكفلم ي  

  ؛)230تأويل مشكل القرآن، (
  فكنت أولَ نازلٍ   ' !نزالِ': فدعوا

  وعالم أركبه إذا مل أنزلِ؟ 
  ؛)4/27شرح املفصل، (



 

 

سيدنا وابن سيدتنا ': بلسان واحدفدفعوا كلُّهم "
؛ )118تاريخ افتتاح األنـدلس،  " ('املربية لنا احملسنة إلينا

يقال كانت مبانيها ': وذكر ابن سعيد يف كتاب املغرب"
االنتصـار،  " ('يف قدمي الزمان متصلة مبباين عني مشـس 

وطائفة ذهبت إىل أن التكهن سـبب نفسـاين   "؛ )1/3
وذهب قـوم مـن   "؛ )2/173مروج الذهب، " (لطيف

النصارى أن السيد املسيح إمنا كان يعلم الغائبات مـن  
املروج، " (ألنه كانت فيه نفس عاملة بالغيب... األمور 

من الناس من رأى أنه إبليس ظهر يف ذلـك  "؛ )2/172
املروج، " (اليوم يف مجعهم يف صورة رجل كان قد مات

  ؛)2/279

      فـىت مقالَاحلسنيِ استـمع  أبا
 :فيما يقول فارجتالَ عوجِلَ

  هذا أبو الوحش جاء مجتدي الــ' 
  ' وصالَ إذافنوْه بـه  قومِ

  ؛)48( )206الغصون اليانعة، (
أنا مل نر عاطفا يصلح للسقوط دائما، 'رده بِ"

 اخلزانـة، ( "'مرادفه على الشيء لعطف مالزما وال عاطفا

   ؛ )49( )4/491
   يت؟هل ع: إليها أشرتمود رفت      

  إين على العهد : بطرف العني فردْت
  ؛)57املستجاد من فعالت األجواد، (

  ميينا إن رحمك ناله      لْرسفأَ

   وأنت أمري حلْفأن ت مكرِوأُ          

  ؛)ديوان حسان(

ـ  كمْوقَ ْرنذأَ أنْ همْوى قَلَا إِوحا ننلْسْرا أَنإِ{ ْنم 
 أرسـلت "؛ )50( )1نوح، ( }يملأَ ابذَع ْمهيتأْي نْأَ لِْبقَ

ـ  لـه  فقد هيأت ،شيئا فكلَّال ت :أم كلثوم إيلّ " داءهغَ
وأرسل إليه يعلمه مبا فعله "؛ )1/68نوادر املخطوطات، (

فتـوح الشـام،   " (العرب يف مدة قيصر، وأم قد أتونا
إىل خالـد بـن   ) سفيان بن معاويـة ( أرسل"؛ )2/79

أتعزى  إليك ابين، فأرسلت تلوقُ تلن ابنك قُإ :صفوان
: أرسل إليها"؛ )50التعازي واملراثي، " (يب وتتعزىبك 

 األغـاين،  " (!لـوا ويل زوجـة  إين أكره أن أبيـت خ
ـ أَ إن شـئت : أرسل إليه املسـيح "؛ )20/382 ك عطيت
مخسمائة ألف درهم، وتنصرف عين؛ وإن شئت ين أعط
مائة ألف أُُمخسلّخالـوزراء والكتـاب،   " (العملَو يك
أي ابـن  (إنه ): إىل صاحب املوصل(فرفع إليه "؛ )105

إىل املوصـل  ... ملّا وصل صالح الدين ) دهن الشاعر
ورام التغلب عليها، أنفذ إليه قصيدة ميدحه فيها وحيضه 

اليانعـة،   الغصـون ( "امللك يف العالية اهلمة تقتضيه ما على
 ؛الطري سيصيبك اجتنابهـا  إنْ صدق هذا': يريد"؛ )81

؛ )27شرح شـواهد املغـين،   " ('أي تنحيها وتباعدها
اإلعـالن  " (تب عنـه ن كَم ه وسننبوا سحساُ: يريد"

سون وال حيطـون عـن   إم يعر :يريد"؛ )22بالتوبيخ، 
 إن اتفق من سعٍد: يريد كأنه"؛ )160 النقائض،" (إبلهم
ةُلّالز وال ،ةلّبعد الزاملنكَ طةقْسا على رة بعد السقطة، فإن

م األعداَءذلك ن احلماسـة،   شرحاملرزوقي يف " (كاثر
من وراء احلجاب بيـدها تريـد أن ال    علمت"؛ )1452

ما الذي يريد؟ أهو نذر : أراد"؛ )414األموال، " (عجلْن
ما اتفق لفظه واختلـف معنـاه،   " (ضالل؟نذره أم هو 

يف حديثها فتزيله عن جهته لـئال  ص عوِت: يريد"؛ )301
إنْ صدق : يريد"؛ )1/6أمايل القايل، " (يفهمه احلاضرون

" أي تنحيهـا وتباعـدها   ؛هذا الطري سيصيبك اجتنابها
ـ وا أَرفَكَ ينذالَّ معز{؛ )27شرح شواهد املغين، ( ن ن لَّ



 

 

ْبيإمنا أدركوا ذلك مبالـك  : ويزعم" ؛)7 التغابن،( }واثُع
  ؛)742النقائض، " (ن مسمعب

صدر بيـت  ( )51(قَلَّ مايل : لقد زعمْت هوازِنُ
من سورة الصـافات؛   31يف الكشاف، يف تفسري اآلية 

قـلَّ  ': ولو حكى قوهلا بلفظه لقـال : "قال الزخمشري
؛")'مالُك  

     ْتما أَأنين إم رماضت زعمْت
     ْسيأُ ْددْيبنا اَألوهصاغر 52( يتلَّخ(   

: الـزعم " :مث قـال  ؛1/63 الشجري، ابن أمايل(
   ؛")القول عن غري صحة

  أالَ زعمْت بْسباسةُ اليوم أنين   
  كبِرت وأالّ يحسن السر أمثايل        

  ؛)ديوان امرئ القيس(
  زعم الفرزدق أنْ سيقتلَ مْربعاً   

             عربالمٍة يا مْر بطولِ سأَْبش  
  ؛)ان جريرديو(

   أجهل فيكم فإن تزعميين كنت  
' فإين شريت احللم بعـدك باجلهـلِ  

  ؛)543املغين، (
مسعت: الناس يثاًغَ عوننتجِي      

         فقلت ْيلصداْن :حالال بِ عيجِت  
  ؛)53( )376، ديوان ذي الرمة(

}ش هِدوشاهم أَ ْندهلقَ انَكَ نا إِهمهيص م ن قُد
قُد  يصهمقَ انَن كَوإِ{  }نيبِاذالكَ نم وهْت ودقَصقُبلٍ فَ
رٍ نمبذَكَفَ دْتب وهو مـ  ن الصادق26 يوسـف، ( }ني-

السرية، " (ميهفكلّ قومي رجل أنْ إيلّ فأشار"؛  )54()27
كـم  : إىل خادم على رأسه) الرشيد( فأشار" ؛)2/579

 أشـار "؛ )4/416 ،ملقامـات اشرح ( رديعين البِ ،"هي؟
" مان به وتستهزئان منـه إليهما أن ليس هذا ممن تتهكّ

على األخـرى   يديهبإحدى  قال"؛ )5/15الفصوص، (
أيب بـأن   إيلّ أشار"؛ )264اخلراج، " (يشري أن اقتلوهم

" أيب أن ال متتنـعْ  إيلّ فأشـار "؛ )2/632السرية، " (لْكُ
ينصحها بـأن   نم عليها أحد أشار"؛ )15/21األغاين، (

  ؛ )1/50وفيات، ال" (ديها إيلّ

  هل عرفت موديت؟    : أشرت إليها"

إين على العهـد  : فردْت بطرف العني
  ؛)57املستجاد من فعالت األجواد، (

"   ه هـارونَ اليهـوديمـاذا  : استشار وزيـر
إنـه  : فأشاع الروم"؛ )362درة احلجال، " (؟)55(يفعل

سلمني أمضينا السيف على أهـل  مىت نزلت علينا حملّةُ امل
يا : بأعلى صوته صرخ"؛ )4/40 البيان املغرب،( "بلنسية
يـا   :صرخوا احلي تيب فإذا"؛)2/632 السرية،" (!أنصار
سائالً وهو يرعد بالربد  فوجد" ؛)2/414السرية، " (!أمحر

الغصون اليانعـة،  " (!مسلمني اجلوع والربد يا: ويصيح
 !اآلن محي الـوطيس : أيب الزنادمسلم بن  فصاح"؛ )70

 وجعل" ؛)45شرح شواهد املغين، ( "!يكون املديح هكذا

  ؛)152 اليانعة، الغصون( "!ربنا يا بيضنا :يصيح

  

      عٍصاحت إىل صاف صفعٍة كم

  خذين : هعدْخمن أَ بالنعل    

  ؛)2/56 اإلمتاع واملؤانسة،(



 

 

" !تمتو ويلك يا غالم األرض، الساعةَ: وصاح"
أعيدي بـاهللا  : الناس فتصايح" ؛)2/47 ،املقامات شرح(

" !يـا أبـت   :تفصـو " ؛)91 بغية امللتمس،( "!عليك
" !ارجـع  ،يا إسحاق: يب تفصو"؛ )15/18األغاين، (
يا عبـد اهللا بـن   : )56( فأَضب القوم"؛ )1/12األغاين، (

 ُألاملَ قلَانطَو{؛ )225طبقات فحول الشعراء، " (!رواحة
ْنمم أَهاْم نشبِاْصوا ورلَوا عى آله؛ )57( )5ص، ( }ْمكُت
ظانا بأا  ،طامعا فيها ،خلط رجل ماله مبال امرأة: قيل"

عند املقامسة حـىت أخـذت ماهلـا؛     ترضفلم  .محقاء
فعوتب يف ذلـك   ،وشكته حىت افتدى منها مبا أرادت

 ؛حتسبها محقاء وهي بـاخس : أنك ختدع امرأة، فقالب
إذا تـزوج  "؛ )2/206 احمليط،القاموس " (ظاملة أي وهي

عصم ابن آدم مين ثُلُثَـي   !يا ويله': أحدكم عج شيطانه
حديث شريف، يف الكشاف، يف تفسري اآليـة  " (!دينه
) بن عوف( الرمحنعبد  واعتذر"؛ )من سورة النور 32

بأنك مل تبذل ميينـك وبـذهلا   ) بن أيب طالب(إىل علي 
اعتذر إليه أنه مل يعرف مـا  "؛ )156 املظفري،" (عثمان

كان، وإمنا صلى على ابن أيب دليم، وضمت إليه جنازة 
عـرض  "؛ )6/122 ترتيب املـدارك، " (أخرى ال أدريها

؛ )163فتوح البلـدان،  " (سلمواعليهم أن مين عليهم وي
" إن كتمتم شيئا حلت لنا دمـاؤكم  أنكم أعطيتموين"
علـى   احلـثُّ : صحابنامونا يا أأعل" ؛)216األموال، (

األكل أحسنحىت يكون من األكل مـا   ، أم اإلمساك
أن ... يعلمـوم  "؛ )3/1اإلمتاع واملؤانسة، " (يكون؟

وهو ... الطاغية مجع مجعا عظيما وحشد حشودا كثرية 
نبذة العصـر،  " (قادم عن قريب، وال طاقة لكم مبالقاته

ا قد أمرنـا  إن': أن يعلَن للعامة) اإلسكندر(أمر "؛ )55
األخبـار  " ('باألصنام اليت كنتم تعبـدوا أن تكسـر  

ا رهن طَأَ يلََاعمْسإِو يماهرْبى إِلَا إِنْدهِعو{؛ )31الطوال، 
ْيبتي لطَّلائفْعأَ ملَأَ{؛ )124البقرة، ( }نيْمكُْيلَد إِه يين ا ب
آدن لَّأَ مْعا تبدقد عهـد إىل  "؛ )60يس، ( }انَطَْيوا الش

" أن ال يقاتلوا إال مـن قاتلـهم  ... أمرائه من املسلمني 
ـ انآت ْنئاهللا لَ داهع ْنم مهْنمو{؛ )2/409السرية، ( ن ا م
  ؛)75التوبة، ( }نيحالالص نونن مكُلَنصدقَن ولَن هلْضفَ

  ي غريبة   روين أن أمعي هم
   ؟رد ما يعيماجِيف كرمي  وهل         

  ؛)ديوان عروة(
الواشون أين أحبها    رهاوعي  

  ها عار عنك ظاهر كاةٌش وتلك       
  ؛)381رير التحبري، ، وحت458درة الغواص، (

رمتوينأعي زيعةٌأن أمـي ن     
  ؟ القوم إال النوازع يف ْنبجِْني وهل    

  ؛)ديوان عروة(

  نا   نـا قليل عديـدأ تعرينا

   إن الكرام قليلُ :هلا فقلت

  ؛)111لمرزوقي، ل ،شرح احلماسة(

  'مسعـي أو خربيناا'        :ـنانٌغنـى ب كلما
  'ديناا يا معن يتيح      أال  ' :فضـلٌ أنشدْت
  غافلـينا  دامىوالن          مبعىن معىن عارضْت

  ؛)381حترير التحبري، (

جتارب " (إليه الوزير إىل حاجبه أن خيرج تقدم"
ن الظهـر ومل  ذِّوتقدموا إليهم أن مىت أُ"؛ )1/10 األمم،

" خيرجوا إليهم أن يهجموا على القصـر ويخرجـوهم  
" هللا رب العــاملني احلمــد :قــرأت"؛ )97 املقتــبس،(
" احلمـد هللا : علـى خامتـه   قرأت" ؛)4/11 املقتضب،(



 

 

شاهد واحـد   يشهدوهو أن  وثاللَّ" ؛)4/11 املقتضب،(
" إن فالنـا قـتلين   :ميـوت  أن قبل-إقرار املقتولعلى 

ـ ْعبك أالَّ تى رضقَو{ ؛)لوث: اللسان( بـ د وا إالّ إِياه{ 
ـ ى بلَا إِنْيضقَو{ ؛ )58( )23اإلسراء، ( ـ ي إِنِ يف  يلَائرْس
الكنَّ يف اَأل ابِتفِْسدضِْرلَت مرنِْيت ـ و  }رياًبِلَتْعلُن علوا كَ

" قد أصبت لك غالما: أبو العيناء كتب"؛ )4 ،اإلسراء(
به سوطا رِاْض أن عمر كتب" ؛)2/54 واملؤانسة، اإلمتاع(

ـ الز فكتبت" ؛)3 القبس، نور( "عمله عن واعزله إىلاء ب 
ذميةَج لكها، وأن تصـل بـالده   تدعوه إىل نفسها وم

إال إىل قـبح يف   النسـاء وأا ال جتد ملـك   ؛ببالدها
 ؛وقلة يف بسط اململكـة  ،يف السلطانوضعف  ،السماع

وامجع ملكـي   ،ل إيلفأقبِ ؛كفؤا غريك هلاوأا مل جتد 
" أمـرك وتقلد أمري مع  ،وصل بالدي ببالدك ،مبلكك

إليه حممد بن  كتب"؛ )59( )2/130نوادر املخطوطات، (
 الساعةإليه  فاكتب"؛ "نه يصري إليه يف ليلة ذكرهاأداود 

أبعث إىل مكانه من يكبسه أن ينتقل عن موضعه، فإين 
الفرنج  وكان"؛ )1/11و 1/10 األمم،جتارب " (ويلتمسه

كاتبوا صاحب حلب ودمشق بأننا ال نقصـد غـري    قد
كامل، ال" (سواهاال نطلب  ،البالد اليت كانت بيد الروم

حممد بـن  (كتب ملك الروم إىل السلطان "؛ )10/275
بالزرع  بأنه جيب على املسلمني أن يعينوه) علي بن نصر

يف كل سنة  بالذي وجب يف ديـنكم مـن األعشـار    
فشـرع هاشـم   "؛ )116نبذة العصـر،  " (والزكوات

أتتك حمنةٌ يمـتحن ـا صـربك    ': بالكتاب إىل حامد
؛ )122تاريخ افتتـاح األنـدلس،   " ('وقيامك مبا قُلِّدته

مـن   يعـين  ،"العرب أن ابين النعمان منـها  وتكلمت"
ا ذَإِو{؛ )1/288 األدب، خزانة( نالنعمااملتجردة، زوجة 

قَولُْوالقَ ع ْخم أَهِْيلَعْجرْما هلَُن دةًاب مرضِاَأل ن لِّكَتمْمه 

؛ )60()82النمـل،  ( }ونَنوقا ال ينآياتوا بِانكَ اسالن نَّأَ
}وتكَ ْتملةُم ربنََّألأْملَ ك جهنم من ـ اجل نة ـ و اسِالن 
ـ  ْدقَلَو{؛  )61()119هود، ( }نيعمْجأَ سكَ ْتقَبلمـ ت ا ن
لعبادا الْنْرمسلإِ{ } نينـ  ْمه ـ  مهلَ املنصونَور { }نَّإِو 
جندا لََنهـ  م الغال؛  )62()173-171الصـافات،  ( }ونَب
أي (إنك تقـول إـا    :)على سقراطأي (عليه  ملزِفأُ"

  ؛)401والنحل،  امللل( "غاية اية وال بال )تعاىل اهللا صفات

  ه    لُّبت أتانـي والسمـاُء وملا
  أهال وسهال ومرحبا  :هيتتلقّ

   ؛)145ما اتفق لفظه واختلف معناه، (
" هلم بيده أن تعـالوا مـن وراء النـاس    أالح"

  ؛)2/615السرية، (
  نبئت أن بين سحيمٍ أَدخلوا    

  نذرِ أبياتهم تامور نفسِ امل    
  ؛)391شرح القصائد السبع الطوال، (

  ينبئْك ذو عرضهم عين وعالمهم    
  :–وليس جاهل شيء مثلَ من علما  –        

  إين أُتـمم أَيساري وأمنحـهم     
مثنى األيادي، وأكسو اجلفنةَ اُألدمـا  

  ؛)ديوان النابغة(
  فسينبِيك أن يف حد سيفي   

  املوت حاضر ال يغيب  ملَك          
  ؛)ديوان عنترة(

  أُنبئت أن بين جديلةَ أَوعبوا   
  نفراَء من سلمى لنا وتكتبوا            

  ؛)343شرح القصائد السبع الطوال، (
  وأنبأه املنبئُ أن حيا   

  حلوالً من حرامٍ أو جذامِ              



 

 

  ؛)ديوان النابغة(
ـ ن ووم آدم تْببقد س أنك علىينبهه  كأنه" " دلَ
  ؛)7بن فورك، ال ،مشكل احلديث(

أناجي النفس أين خباؤها؟   : وبت  
وكيف لما آيت من األمـر مصـدر؟   

  ؛)ديوان عمر بن أيب ربيعة(

}ونأَ واودكُلْن تـ اجلَّ م ؛ )43األعـراف،  ( }ةُن
}ونْوادا يا مالك لضِقْي ْيلَعنا رب؛ )77لزخرف، ا( }ك
النقائض، " (يا بْسر، حنن مهدان، وهذا شبام: مث نادوه"

أخطأت يا : كان يف جانب احللقة أعرايب فناداه"؛ )717
النقائض، " (قد رضينا: فنادوا"؛ )83التنبيهات، " (!شيخ
" مينمن أراد أن يسمع العجائب فليدن : ينادي"؛ )727

ـ  " ؛)59تزيني األسواق، ( داء عليـه يف  أمر األمـري بالن
" !جزاء ملن خيطب املـرأة وهـي ذات زوج  : األسواق

  ؛)215صفوة من انتشر، (

  ولقد بحْحت من الندا   
  هل من مبارِْز؟ : ِء جلمعهم

  ؛)105من امسه عمرو من الشعراء، (         
  إن حامتا      :إىل جاراا تنادي

  لعمري بعدنا قد تغريا  أراه
  ؛)ديوان حامت(
      يقٍةوس وج  يومتر أين أمل

ونادتين بكيت ليا  ما :نيدةُه  

  ؛")ما لك: ليا ما: "مث قال ؛167 النقائض،(

  خبْت نار العال بعد اشتعالِ   

        على الزوالِ: ونادى اخلري حي!   

  ؛)162محاسة الظرفاء، (

  تنادْوا بالرحيلَ غداً    ويف ترحاهلم نفسي 
اآلية األوىل مـن سـورة   الكشاف، يف تفسري (

  ؛)63( )البقرة

ـ اْع نأَ  } نيبِم يرذن ْمكُي لَنإِ مِْوا قَي الَقَ{ بوا د
قُاهللا واتوأَ وهطيع{؛ )64( )3-2نوح، ( }ونأَ ْركُاذْوا خ

ذَْنأَ ذْإِ اٍدعْوقَ رمه  ...ـ ْعأالّ ت بـ ين أَاهللا إِ الَّوا إِد خاف 
ْمكُْيلَع ذَعاب مٍْوي عفأنشـأ  "؛ )21األحقاف، ( }يمٍظ

يقتص أول أمره وأمرهم وما قد كان ) بن زياد(عبيد اهللا 
يرضون به فبايعه معهم، وإنكـم أبيـتم   إىل من دعاهم 

غريي؛ مث إنه بلغين أنكم مسحتم أكفّكـم باحليطـان   
  ؛)723النقائض، " (وباب الدار، وقلتم ما قلتم

دحمم دـي ناشإن ـما   الَه  
  :حلف أبينا وأبيك اَألْتلَدا   

  إنّ قريشاً أَخلَفوك املَوعدا    
   ونفَضوا ذمامك املؤكَّدا    

  ؛)65( )التوبة سورة من 4 اآلية تفسري يف الكشاف،(     

أن قد جـاء الوعـد فمـاذا     :إليه امللك أنفذ"
، إين على ما وعدت أيها امللك :إليه بيدبا فأنفذصنعت؟ 

 الكاتبإىل  فأنفذ"؛ )40كليلة ودمنة، " (فليأمرين حبمله
 فيهتـف " ؛)1/29نشوار احملاضـرة،  " (ج املالخرِبأن أَ
" الشـعر؟ هـذا   له ملن أتشعر أيها العبد املغفور: هاتف

يـا  : من كـل أوب  يهتفون"؛ )176رسالة الغفران، (
ومنـت   بكذا تمن !الشفاعة حممد، يا حممد، الشفاعةَ

يا : هتف م كاملنادي"؛ )178 رسالة الغفران،" (بكذا
إليه أن اعمـل   هوج"؛ )71املرقبة العليا، " (!أيها الناس

الواثـق   هوج"؛ )4 نور القبس،" (شيئا تكون فيه إماما
وجه "؛ )211 نور القبس،" (أريد شاهدا من الشعر: إليه



 

 

الكامـل،  " (تخيْر خلّةً من ثـالث : إليه زياد بن عمرو
ـ  كلبق ْنم ينذى الَّلَإِو كْيلَي إِوحأُ ْدقَلَو{؛ )184  ْنئلَ
ـ  نونكُتلَو كلُمع نطَبْحيت لَكْرأَْش مـ اخلَ ن رِاسين{ 
 ،"قبـوركم  نون يففتنكم تأإيل  فأوحي"؛ )62الزمر، (

حـديثان  " (همـا ْخإيل يف املنام أن انفُ فأوحي: "وأيضا
؛ )البخـاري  "صـحيح " من يف كتاب الوضوء شريفان

ـ " (لـك الفُ عنْصا اهللا إليه أن أوحى" ؛ )1/40روج، امل
؛ فإم إن إليها أن اخرجي من أرض قومكاهللا  أوحى"

يف التاريخ الكامل" (كظفروا بك عريوك وقتلوك وولد ،
 إبراهيم بنِ جواب املأمون إىل إسحاق فورد"؛ )1/311

 بـن  وإبـراهيم  ليدالو بن شرالقضاة بِ قاضي حضريأن 
أعناقهما؛ وأما  تضرب املهدي، فإن قاال خبلق القرآن وإال

مل يقل خبلق القرآن يوثقه باحلديد وحيمله  فمن من سوامها
 رقعة فوردت" ؛)66( )2/31 البشر، أخبار يف املختصر( "إيل

املكافأة، " (عن آخرها) يعين كتبه(الكندي أنه تسلمها 
: وفيه ،)2/180( ون األنباءهذا النص يف عي ؛ وورد)131
 يـه نِب يماهرْبا إِهى بِصْوأَو{ ؛")آخرها عن بتسلمها "...
وقُْعيوب يمكُى لَفَطَاهللا اْص نَّي إِنِا ب الدالَفَ ين  نالَّإِ متـوت 
ْنأَومت ْسمل؛ )67( )132 البقرة،( }ونَم "خلَاستف معد بن 

يري، ووصاه مبا يفعـل  زِ بن نيقِّلُب على إفريقيةَ إمساعيلَ
بعده من أمور اململكة؛ فمن ذلك أال يرفع السيف عـن  

ولّ'عن الرعية،  قبائل الرببر وال احلزمأحدا مـن  وال ت ي
البيـان  ( "'فإم يرون أم أحق بامللك منك: بين عمك
ين معه دار إىل الصاعفأوعز ابن عم"؛ )3/263املغرب، 
أن صماشيه ويدي يف يده، يفكما عليه إذا رأيتماين أُا سب

أوعـزت  "؛ )2/149احللة السرياء، " (ولو قتلتماين وإياه
ـ نإِ لْقُ{ ؛)3/162 الكتاب،" (إليه بأنِ افعلْ ا أَمـ ظُع م كُ

سبأ، ( }واركَّفَتت مى ثُادروفُ ىنثْوا هللا مومقُت نْأَ ٍةداحوبِ

على مطالعة فيهـا شـكاية    وقّع أحد بين مروان"؛ )46
اإلتقـان يف  " (إنّ إلينا إيابهم وإن علينا حسابهم: عماله

أي نعم، ومل  ؛أومأوا برؤوسهم"؛ )1/113علوم القرآن، 
  ؛)اللسان، قول" (يتكلموا

       :جِدْواهلَمن  بعينيها أومْت

ذا العام مل أَ يف لوالكجِحج  

ْحمكة أَ إىل أنتوينجت        

   مل أخـرجِ احلج تترك ولو
  ).ديوان عمر بن أيب ربيعة(

  العدول

فالظاهر أم مل  ،العدولالضرب الثاين، وهو  أما
عنه فإمنا  حتدثوايولوه من العناية ما يستحق؛ ولئن كانوا 

ذكروا أنه ال يزيد وال ينقص، وال يفيد البتة شيئا زائدا 
ـامش الكتـاب،   (قال السـريايف  . نفسه اخلربعلى 

فحـق   ،"عمرو هو منطلـق  قال: "قلت إذا"): 3/143
ألن هـذا   ،"'أنا منطلق': عمرو قال: "احلكاية أن تقول

الغيبـة إىل   لفظلفظه الذي لفظ به؛ ولكنهم قد يغريون 
ولفظ اخلطاب إىل الغيبة، ألن ذلك أقرب إىل  ،اخلطاب

األفهام، وال يزيدا  إن': تغيريا، ألن الذي يقول ذلك عد
ومل يكن ذلك  ،'منطلق إنك': اجهه لقاللو و ،'منطلق
أنت ترى أن الفصل بنيها. "را للكالم عن منهاجهمغي 
واخـتالف   أمـره على خطـورة   – العدولو ةيااحلك

 ،)احلاكيأو (املتكلم دالالته وفائدا يف االستدالل على 
بني ذلـك   ماومكانه ومدة  )احلكيأو (التكلم وزمان 
ومقتضيات احلال، وغري  كالرؤية،(وبني ما سواه  ،كله
 –من املسائل اليت تعاجل اليوم يف حتليل النصوص ) ذلك
إىل  –كما نسبه السريايف هنا  –النحاة القدامى  نسبهقد 



 

 

 سـنن ') 321يف الصاحيب، (فيما بعد ما مساه ابن فارس 
 جمـاري ') 208، فقه اللغـة يف (ومساه الثعاليب  ؛'العرب

مجيعـا   قبلـهم ويه وقد كان سيب ،'كالم العرب وسننها
كـذا  ) أو يقولون(مما يفعلون  وهم: "يقول عن العرب

  .)68( يزد النحاة على ذلك شيئا ومل ؛..."وكذا 

واألمثلة على هذا النمط كـثرية، منـذ أقـدم    
  :منها ما يلي اخترنااملؤلفني، 

  حتسبوا    ناء يْخللصوص بين اللَّ قل
بز  ـ العـراق وي رفـةَ وا طُنس  نِالـيم 

  ؛)69( )33شيات، الوح(
ٌءْزقد قال ج – ال لَومل يقل ج–        

 إنـي تروحت ناعما جالَذ  
ْزأَ إن كنتـْننـتا كَذ باً       ـين  

زٌءج فالقيت ال ها عجِثـلَم  
  ؛)224الوحشيات، (

" قيل لقوم قط طوىب هلم إال رصد هلم الدهر ما"
الشـعر  (" سائرونأهلها  فقالت"؛ )36جمالس ثعلب، (

" هلم إنه سيفعل مـا يريـدون   وقال"؛ )263والشعراء، 
" إنه ثقـل عليـه خراجـه    وقال"؛ )285سري األئمة، (
فما قال له أحد إنـه يقـدر علـى    "؛ )147املظفري، (

؛ )2/550املسـتطرف،  (ذكرهـا   رةًسوِ، يعين أَ"عملها
 وإنـه  ؛إما كانا من احلاملني له على النكث ويقول"

 وقال"؛ )105املقتبس، " (وبصريماعلى خالف رأيهما 
" قومـا  حوهلاوإنه رأى ... يل إنه رآها يف نومه جالسة 

أي  ؛"احلجاج ذلك أشنع لـه  قال"؛ )432الفهرست، (
وكـان  "؛ )22، طبقات النحويني واللغويني(للحجاج 

رجل غائبا عن أهله، فسألوه عن حالـه، فقـال هـو    
رم من بدنـه،  من أكتافه، وحم يزأندلسي من رأسه، وغُ

قل لنا إنه : فقالوا. وتوزي من رجليه، ومتعبد من جسده
قـال  "؛ )105كذا يف حدائق األزاهر، " (عريان باجلوع

" الشيخ أبو سليمان إنه استنقل هذا الكتاب أبا زكرياء
ما ارتفعت به  لواحصإم  يقولون"؛ )248الفهرست، (

نشـوار  ..." (بـن اجلصـاص   امصادرة أيب عبد اهللا 
وكان رجل له زوجة مجيلة؛ فقال له " ؛)1/25 حملاضرة،ا

له  قل"؛ )105حدائق األزاهر، " (أحد أصحابه إا ختونه
 قال" ؛)2/46 للشريشي،شرح املقامات " (يتهيأ ليزاملين

دخل  أنهيل هارون إن ياسني قال له إن النصراين حدثه 
ا أوىف حمال بغداد فلم ير وأكثر فأة، املكا" (دا منهقاص

يف أن يقدمه يف جيوشـه إىل   التبتله ملك  قال"؛ )44
طعا يف هـذا  له إن عليه قَ قال" ؛)198اخلراج، " (الصني

؛  )70()10/512الكامل يف التـاريخ،  " (يركباليوم فال 
" إنه ما عرف اإلسالم إال منه: يقول األشرف ما معناه"
)71( )81 ،...بالتوبيخ  اإلعالن(

ث يرجع من حي له قل" ؛ 
  .)1/121الشام،  فتوح( "هرقل قدم وال يتعرض لبالد

  العدول واحلكاية

فـي  ف ا؛وبعده كايةمع احل العدولوقد يستعمل 
): يف كتاب النكـاح  مالك، إيف موط(شريف حديث 

بن سـعد السـاعدي أن    سهلعن (...) حيىي  حدثين"
يا : جاءته امرأة فقالت ،صلى اهللا عليه وسلم ،رسول اهللا

فقامـت قيامـا   . ين قد وهبت نفسي لكإ اهللا،رسول 
إن مل  زوجنيهايا رسول اهللا، : طويال، فقام رجل فقال

فقال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه    ،تكن لك ا حاجة
مـا  : تصدقها إياه؟ فقـال  شيءهل عندك من : وسلم

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه   ،عندي إال إزاري هذا
س ك؛ فـالتم إن أعطيتها إياه جلست ال إزار ل: وسلم
س ولو خامتا مـن  التم: فقال ،ما أجد شيئا: فقال ،شيئا



 

 

فقال رسول اهللا صلى اهللا  .س فلم جيد شيئافالتم. حديد
نعـم،  : هل معك من القرآن شيء؟ فقال: وسلم عليه

رسول اهللا صلى  فقال ،)اها لهمس رٍسول(معي سورة كذا 
". آنها مبا معك من القـر كَقد أنكحت: اهللا عليه وسلم

يف كتاب النكاح من صحيح ( أيضااحلديث  هذاوورد 
علي بن  حدثنا: "بالرواية التالية) البخاري وسنن النسائي

إين لفي : أبا حازم يقول مسعت ،حدثنا سفيان ،عبد اهللا
 امرأةالقوم عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ قامت 

 فيها ريا رسول اهللا، إا قد وهبت نفسها لك، فَ: فقالت
يا رسول اهللا، : فلم جيبها شيئا؛ مث قامت فقالت. رأيك

لك؛ فلم جيبها شـيئا؛ مث قامـت    نفسهاإا قد وهبت 
. لك نفسهايا رسول اهللا، إا قد وهبت : فقالت الثالثةَ

فها أنـت تـرى أن   . إىل آخر احلديث –" فقام رجل
أو يف (واحـدة  النصوص قد متزج بني النمطني يف مجلة 

هذا، وال نريد اخلوض يف لفظ احلـديث،   ).واحد قول
أم ما جاء يف الصحيح والسنن؟  إهل هو ما جاء يف املوط

فإذا كان األصل هو املوطأ، فما السبب يف تغيري الـرواة  
للفظ احلديث؟ هل استنكف الرجل منهم أن يعود عليه 
من املرأة ضمري؟ فلم إذن كرر ذلك ثالث مرات؟ أمـا  

ومل ذكر الراوي األول احلديث  كان أبلغ له أن خيتصر؟
على وجهه ومل يهلْه وال أَنِف أن يعود عليه ضمري املرأة؟ 
لكن ملاذا أوجز ما أطنب فيه اآلخر؟ هل هذا أصـدق،  
لوقوع احلكاية يف روايته، واآلخر أبعث علـى الريبـة   
لتصرفه يف كالم غريه؟ وهذا الكالم، هل قيل حقا كما 

؟ هل تؤسس املصـداقية؟  روي لنا؟ هل احلكاية سلطان
  هل ذاك هو املنوط ا؟

ال، ': قالـت : "األول. عليه آخرينهاك مثالني و
ما  ذلكوزاد بعد  ؛"'مررت يب وبني عينيك غرة بيضاء

ث أنه مر ا وبني عينيه غرة مثـل  حتد وكانت: "نصه
عن أم : "... والثاين ؛)1/157السرية، ..." (غرة الفرس 

يومـا يف   )72( عليه وسلم قـال  حرام أن النيب صلى اهللا
يا رسول اهللا، ما ': فاستيقظ وهو يضحك؛ فقالت ،بيتها

عجبت من أميت يركبـون البحـر   ': قال 'يضحكك؟
ادع اهللا  اهللا،يا رسـول  ': فقالت. 'ةكامللوك على األسر
مث نـام  : قالـت . 'فإنك منهم': قال. 'أن جيعلين منهم

: ه، قلـت فقال مثل مقالت يضحك؛فاستيقظ أيضا وهو 
مث ". 'األولنيأنت من ': قال. 'ادع اهللا أن جيعلين منهم'

 ؛عن احلكايةبه عاد املؤلف فنقل احلديث نفسه معدوال 
فسألته أم حرام أن يدعو ربه تعـاىل هلـا أن   : "... قال

وخـربه   –وسلم  عليهجيعلها منهم، فأخربها صلى اهللا 
  .)12بغية امللتمس، ..." (بأا من األولني  – يقني

هاهنـا  علة  لهومل جند  ى؛على ما تروذاك فهذا 
، 'بيضـاء ': وإال، فالذي يقولسوى قصد االختصار؛ 

، ألن اإلشارة إىل 'مثل غرة الفرس': ليس هو الذي يقول
: حتتمل من معاين الفحولة ما يناسب السياق )73( الفرس

وذلك أن عبد اهللا، أبا نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم، 
... فسه امرأة كانت له مع آمنة بنت وهب، دعا إىل ن"

فتوضـأ  ... ما رأت به من أثر الطـني  فأبطأت عليه ل
فدخل عليها؛ ... ؛ مث خرج عامدا على آمنة ...وغسل 

مث مـر  . فأصاا؛ فحملت مبحمد صلى اهللا عليه وسلم
ال؛ مررت يب ': قالت' هل لك؟': بامرأته تلك، فقال هلا

عوتك، فأبيـت علـي؛   وبني عينيك غرة بيضاء؛ فـد 
: هاــويف رواية قبل" ('ا ودخلت على آمنة، فذهبْت

فارقك النور الذي كان معك باألمس؛ فليس يل بـك  '
إمنـا  ' مثل غرة الفرس'؛ فكأن الذي قال )'اليوم حاجة

مـن  ' بيضـاء 'قصد إىل توضيح ما قد يكون خافيا يف 



 

 

ي وهذا ال يدفعه البتة أن النور الـذ . تلميح إىل الفحولة
رأته املرأة بشري بوالدة نيب، كما مسعْت هي ذلك مـن  

  .)74( أخيها ورقة بن نوفل

وقد تكون علة ذلك أن املـتكلم ال يسـند إىل   
نفسه قول غريه، كما مل يسند الـراوي املـذكور يف   
احلديث كالم املرأة إىل نفسه؛ وعلى هذا وحده يكون 

ـ  ام كالم السريايف مقبوال، ألن الغرض يف مثل ذلك املق
إمنا هو نقل الفائدة من الكالم، ال نقل نـص الكـالم   

أعين  –' احلياد'ومع ذلك ال يعين هذا أن مفهوم . بلفظه
بينه  ،حلاجة يف نفسه ،اليت يقيمها املتكلم' املسافة'تلك 

مفهوم كان جمهوال عند الناطقني  –وبني الكالم احملكي 
 فهذا املوقف من كـالم غـري  : بالعربية يف ذلك الزمان

املتكلم من سجايا بين البشر أمجعني مذ خلقوا، وال خناله 
  .)75( حكرا على أهل هذا الزمان

قال : اللهم إال أن يكونوا راعوا التناسق واملناسبة
 كونألُْسي{قوله تعاىل  يف تفسري يف الكشاف،( الزخمشري

ا أُاذَمالسؤال معىن القـول  يف: "ما نصه )}ْمـُهلَ لَّح، 
: لك يقولون" :كأنه قيل ،'هلم أحل ماذا'عده فلذلك وقع ب

حكاية ملا ، 'ماذا أحل لنا': مل يقل وإمنا ؛" 'أحل هلم ماذا'
 أقسـم ': الغيبة، كما تقول بلفظ 'يسألونك'ألن  قالوه،
لكـان   ،'لنـا  أحل'و ،'ألفعلن': ولو قيل ؛'ليفعلنزيد 
يف هذه ' وجوه التأويل'كم وددنا لو أوضح لنا ". صوابا
؛ بل هـو  'صوابا'ة؛ ألن األهم ليس هو أن تكون املسأل

فيما يتصل بكل وجه من املعاين؛ وذلك أنـه ال خيفـى   
: 'ماذا أحل هلـم 'ما ليس يف ' ماذا أحل لنا'عليك أن يف 

يف -فضمري مجاعة الغائبني يف هذا ليس نظـريا مسـاويا  
ومثله أيضا . )76( لضمري املتكلم يف اآلخر-مرتبة اخلطاب

 ما قوملَ اوإن: "وقي، تعليقا على قول الشاعرما قاله املرز
: وجه الكالم أن يقـول  كان: "ونصه ؛"ةًبس نرى القتلَ

من صفة القوم  الضمري، حىت يرجع 'ما يرون القتل سبة'
إليه وال ت؛منه ىعر أن املراد بالقوم هـم،   لملكنه ملا ع

فاملرزوقي  .)115-114ماسة، احلشرح ( "'ما نرى': قال
املشـترك بـني   املوضوعي  السياقيرد ذلك إىل  هاهنا

أي أن املستمع يعلم أن مراد الشاعر بالقوم  ؛املتخاطبني
؛ لكنه مل يشر إىل ما يف ضـمري الغيبـة مـن    هوقومه 

عالمات اخلفاء والضآلة، وما يف ضمري التكلم من آيات 
 –هذا  هوكالم. العزة والظهور، مما يوافق مقام االفتخار

ريب مما قدمناه من قول السريايف، وهو أن ق – لو تأملت
من الغيبة إىل اخلطاب، ومن هـذا إىل   خترجالعرب قد 

وهذا  .'منهاجهرا للكالم عن يكون ذلك مغي وال'تلك، 
وجيـوز أن  : "بعد قد جوزْته حناة العرب؛ قال السيوطي

وإذا حكيت كالم متكلم ... حيكى على املعىن، بإمجاع 
، فلك أن حتكيـه بلفظـه،   'طلقتان': على نفسه، حنو

قـال  : "، ولك أن تقول"'انطلقت': قال فالن: "فتقول
مهـع  " (هو منطلـق "، أو "إنه انطلق"، أو "فالن انطلق

  ).1/156اهلوامع، 

ولعل السبب األظهر يف ذلك أن النحو العـريب  
؛ فلذلك مل ينظر النحاة يف )77( 'العامل'قائم برمته على 

خبطابه هو وخبطـاب غـريه،    عالقة املتكلم باخلطاب،
وأضربوا صفحا عن احلديث عن املصدر الذي ينتج عنه 

. القول، وأمهلوا معاجلة املسائل املتعلقة بالقول املعـدول 
: والشاهد على ذلك ما قاله املفسرون يف قولـه تعـاىل  

ـ  الَماً قَالَوا سالُقَفَ{ سقـال  ). 25الـذاريات،  ( }الم
به  الفعل مستغىن مسد مصدر ساد' سالما': "الزخمشري
' سـالم 'وأمـا  . 'نسلم عليكم سـالما ': عنه؛ وأصله



 

 

فمعدول به إىل الرفع على االبتداء، وخـربه حمـذوف،   
، للداللة على ثبات السالم، كأنه 'عليكم سالم': معناه

قصد أن حيييهم بأحسن مما حيوه، أخـذاً بـأدب اهللا   
مل : ا إمنا هـي فاملسألة اليت راموا هنا معاجلته. )78("تعاىل

نصب السالم األول ورفع الثاين؟ فنظروا يف النحو وعلله 
وقياساته، وزادوا على ذلك فوائد مجة، لكن ال يتصـل  

واحدة؛ قـال  ' حكمة'منها مبسألة اخلطاب وقضاياه إال 
حكي لنا قوله ومل حيـك لنـا قـول    : "اإلمام السهيلي

ئـدة يف  أضيافه، إذ ال فائدة يف تعريف كيفيته، وإمنا الفا
تبيني قول إبراهيم وكيفية حتيته، ليقع االقتداء به؛ وأخرب 
عن قول األضياف على اجلملة ال على التفصيل، وعـن  

نتائج الفكر، " (قول إبراهيم مفصال حمكيا، هلذه احلكمة
 –بناء على ما قاله اإلمـام   – والذي نطمئن إليه). 415

ة؛ أي على احلكاي' سالم'على العدول، و' سالما'هو أن 
فعدل يف األول وحكى : أن احلاكي للكالمني معا فرق

: أي(' فسلموا'مبعىن ' فقالوا'يف الثاين؛ وعلى ذلك يكون 
  . )79()'إىل معرفته) باملخاطب(فسلموا سالما ال حاجة '

وقد تكون العلة تأديب املؤمن بآداب اإلسالم، 
أو ضرب األمثال ليقتدى ا، أو اإلشارة إىل حال مـن  

املتكلم الناقل للقول من استحسان واستهجان ملا  أحوال
مـن هـذا    ،واألهم يف دراسة النص القرآين. خلإينقله، 
اليت تصدر ) أو البؤرة(إمنا هو يف تتبع هذه اهليئة  ،اجلانب

عنها أقوال عديدة، والسعي يف تعيني معاملهـا، وهـل   
أم من غريها، وما مواصفاا،  ،يضبطها ضابط من ذاا

لـيس اختيـار احلكايـة أو    . ذلك من املسائل إىل غري
  .'ال يغري الكالم عن منهاجه'العدول، إذن، أمرا 

كيفما كانت العلة يف تركهم اخلوض يف هـذا  و
الغرض عندنا هو التنبيه على وجود هذا الـنمط  األمر، ف

. العربية، خالفا ملا جزم به بعضـهم  اللغةمن اجلمل يف 
  :لكومنه يف الشعر شيء كثري؛ مثال ذ

ــدي مـا  ـر من بعــكثلعبد العزيز ي قل
االَـوق يالًشاء منه ق  

وتْعشج ما غعنك بت ا      فإن      

   األمـثاالَ ضربنـا لـك قد 

  ).7/367الذخرية، (

بـني   تلفيق-ويف كثري مما تقدم من األمثلة -وفيه
  .النمطني، كما ترى

، )80(وهلذا الضرب يف القرآن الكرمي بضعة نظائر
ـ ل لْقُ{: فضال عن املثال املذكور آنفا؛ قال تعاىل ين ذلَّ

ـ  ْدا قَم مهلَُ ْرفَْغوا يهنتي نْوا إِرفَكَ لَساألنفـال،  ( }ف
ـ ادبلع لْقُ{: ؛ وقال عز وجل )81()38 ـ آم ينذي الَّ وا ن
يقيمةَالَوا الص وْنيقُفوا مما رقْزن82()31إبراهيم، ( }ماه( 

ـ ْحأَ يي هتوا الَّولُقُي يادبل لعقُو{: ؛ وقال تعاىل سن{ 
 ْنوا مضغي نينِؤمملْل لقُ {: ؛ وقال تعاىل)53اإلسراء، (
: ؛ وقال تعاىل)30النور، ( }ْمهوجروا فُظُفَْحيو ْمهارِصأْب
}قُولْل لْؤممنات ْغيْضضن ْبأَ ْنمارِصه؛ )31النور، ( }ن

 نينِمْؤاملُ اِءسنِو كاتنبو كاجِوْزل َألقُ{: وقال عز وجل
ع ْدنِنيهِْيلَين ْنم هِيبِالبِج83( )59األحزاب، ( }ن(.  

فقال له : "أما النثر، فال حصر لذلك فيه؛ ومنه 
أي  ؛يف احلـبس : يريـد (ال حيلة عندي فيه : ابن بقي
ترتيـب  ( )84("س؛ وهو أوىل حبفظ حرمة احلب)الوقف

له يرجع من حيث قدم وال يتعرض  قل"؛ )6/87املدارك، 
من أيديكم ما قد ملكتموه  زعـينلبالد هرقل، وسوف 



 

 

من العابد؟ أنا : فقال" ؛)1/121فتوح الشام، " (من الشام
أخرج قلبه على رحمي؛ ما يعرف هو غري مواله، يعـين  

ل يل وقد قـا "؛ )6/236ترتيب املدارك، ( )85( "السلطان
وإنـه رآه  ... ، 'قد طالعت خمتصـر الـذيل  ': أستاذي
قد أحسـنت،  ': فقال"؛ )201نزهة احلادي، " (مبراكش

وأمر له بستني ألفا، وبضـعف  . 'وأضعف اهللا لك ذلك
األغاين، " (تلك الثياب؛ وكان أول ما أصبته مع احلجاج

قد قلدين إفريقية، ... إن املعتمد باهللا : يقول"؛ )20/382
سرية " (وإنه أمره باخلروج إليها، ويأمره بإقامة الدعوة له

  .)86( )253أمحد بن طولون، 

  أنْ مسألة 

ْ هذه يف غري قليل من األمثلـة الـيت   أنوردت 
زل ـ، وتتن)87( استشهدنا ا؛ وهي اليت تسمى املفسرة

املستعملتني اليـوم  ) أو االقتباس(زلة نقطيت التفسري ـمن
يف (قال اهلروي . بعد اجلملة الصدر، وقبل القول احملكي

اليت للعبارة والتفسري  أيمبعىن  أنْتكون ): "69األزهية، 
: ؛ املعـىن "دعوت الناس أن ارجعوا: "ملا قبلها، كقولك

 ْمهْنم املُأل قلَطَاْنو{: أي ارجعوا؛ قال اهللا تبارك وتعاىل
إال  ْمهت لَلْا قُم{: أي امشوا؛ وقال: ؛ معناه}واامش نْأَ
ا أَمين بِْرماْع نْه أَتبأي اعبـدوا اهللا؛  : ؛ يريـد }وا اهللاد

؛ }يتْيرا بهطَ نْأَ يلَاعمْسإِو يماهرْبىل إِا إِنْدهِعو{: وقال
وتكون هذه يف األمر خاصة؛ وال . أي طهرا بييت: معناه

كالم تام ألا تفسري؛ وال موضع هلا مـن   جتيء إال بعد
وزاد عليه ابن ". اإلعراب ألا حرف يعبر به عن املعىن

: بأن جعل هلـا شـروطا؛ قـال   ) 48يف املغين، (هشام 
والثاين أن تتأخر عنـها   ؛...)88( أحدها أن تسبق جبملة"

، بل جيـب  "ذكرت عسجدا أن ذهبا: "مجلة؛ فال جيوز

حرف التفسري؛ وال فرق بني اجلملة  ترك ، أوياإلتيان بأ
ـ ْيحْوأَفَ{: يف قوله تعاىل(الفعلية، كما مثّلنا  ـ لَا إِن  نأَ هْي

كتبـت  : "واالمسية، حنو ،)27املؤمنون، ( ،}كلْع الفُناْص
يف اجلملـة   والثالث أن يكـون ". إليه أنْ ما أنت وهذا

؛ ...القول معىن )اجلملة الصدر حنن مسيناه يعين ما( السابقة
". والرابع أن ال يكون يف اجلملة السابقة أحرف القـول 

وبعد تدبر وإنعام نظر، أضاف مصوبا صـياغة هـذا   
أالّ يكون فيها حـروف القـول إال   : "الرابع' الضابط'

: واآلية اليت تدبرها هي قوله تعاىل". والقول مؤول بغريه
ــ{ ــا قُم ــت لَلْ ــ الَّم إِه ا أَمْرمــت ــنِ               نأَ هي بِ
فقـد جـوز   ): 117املائدة، ( }ْمبكُري وبوا اهللا ردباْع

اعبدوا اهللا ': أي(الزخمشري فيها أن يكون القول احملكي 
، )'قلت هلـم ': أي(مفسرا للقول احلاكي ) 'ريب وربكم

: أي(على أن يكون هذا القول احلاكي مؤوال بـاألمر  
): 234و 2/35يف الكافيـة،  (؛ قال ابن احلاجب )أمرتهم

) 89( 'أمرته أن قم'يف : يريد(وبعضهم يقدر القول فيه "

أمرتك بأن قلت لـك  'خربية، أي ) اجلملة(حىت تصري 
املخففة كما ال تكـون  ' أن'وذلك ألن صلة ... ؛ 'قم

إمجاعـا،  -أمرا وال يا وال غريمها مما فيه معىن الطلـب 
وقـال ابـن   ". على األصح-رية أيضافكذا صلة املصد

' اعبدوا اهللا ريب وربكم'ألنه ال يصح أن يكون : "هشام
؛ أي أنه ال يصح أن يكون اهللا تعاىل قد "مقوال هللا تعاىل

قل هلم هذا الكالم بلفظه وال تغري منه شـيئا؛  : قال لنبيه
وجلأ ابن هشـام  . )90( ملا فيه عندهم من اخللف واحملال

ال يصح أن تكون : "سته لتعليل ذلك؛ قالإىل النحو وأقي
ألن ... ' به'عطف بيان على اهلاء يف ) اجلملة التفسريية(

مبرتلة النعـت يف  ) واهلاء منها(عطف البيان يف اجلوامد 
فكما أن الضمري ال ينعت، كذلك ال يعطف : املشتقات



 

 

بدال ) أن تكون اجلملة التفسريية(عليه عطف بيان؛ وال 
إال " ألن العبادة ال يعمل فيها فعلُ القـول  ...' ما'من 

). وهذا هو الضابط الرابع عنده" (إن أُول القول باألمر"
فلم مل يقل الزخمشري وال ابن هشام وال غريمها شيئا يف 

، )85اإلسـراء،  ( }يبر مرِأَ ْنم وحالر لِقُ{: قوله تعاىل
أن مع أن النيب مأمور بالقول يف تلك ويف هذه، ومـع  

  وارد يف منت القول احملكي يف هذه ويف تلك؟' ريب'

وقد ساق املرادي رأي الكوفيني يف هذه املسألة؛ 
رأي يؤيد ما ذهبنا إليـه، مـن أن    - لعمري -)91(وهو

القـول،   تنوب نوع نيابة عن فعل كلها املذكورة األفعال
الكوفيني يف  مذهب" :فيها مجيعا تفسريية؛ قال' أنْ'وأن 
وقـد   مضمر؛ يف وال ال يف ظاهر تعمل، ال أا ةاملخففأنْ 

     هلـا  يكـون  فـال  وتقديرا، لفظا تلغى أن أجازسيبويه

: فعلى ذلك يكون قوله يف احلديث املذكور. )92(  "عمل
بتطبيق ما جنـري   –، إمنا هو "فأوحي إيل أن انفخهما"

: أوحـي إيل : "–عليه اليوم مـن عالمـات التـرقيم    
، "أنفذ إليه الكاتب بأن أخرِج املال: "؛ وقوله"'انفخهما'

على احلكاية " ('أخرِج املال': أنفذ إليه الكاتب: "إمنا هو
فوردت رقعـة الكنـدي بأنـه    : "؛ وقوله)يف كليهما
إنـه  ': فـوردت رقعـة الكنـدي   : "، إمنا هو"تسلمها
وقس على ذلك ما سواه . )93( )على العدول" ('تسلمها

فهذه األفعال تقوم . رةمن األمثلة املذكورة يف هذه الفق
حقا مقام فعل القول، يف احلكاية ويف العدول على حد 

' أن'والرائز املعترب يف . فيها كلها ال عمل هلا' أن'سواء، و
؛ 'الباء'هذه يف األمثلة اليت سقنا هو أا قد تدخل عليها 

أمرتـه  '، و'كتبت إليه أن افعلْ': وأما قوله: "قال سيبويه
الـيت  ' أن'على أن تكون : على وجهني ، فيكون'أن قْم

الـيت  ' أن'والدليل على أا تكـون  ... تنصب األفعال 

أوعزت إليـه بـأن   ': فتقول' الباء'تنصب أنك تدخل 
كما تـدخل يف   'الباء' مل تدخلها' أي'؛ فلو كانت 'افعل
، كمـا  'أي'والوجه اآلخر أن تكون مبرتلة . )94( األمساء

: ، يعين يف قولـه تعـاىل  "وليف األ' أي'زلة ـكانت مبن
}لَطَاْنوق ْناملُأل ماْمأَ ْمه ـ ن شـ وا و ، )86ص،( }واربِاْص

ـ تْرما أَم الَّإِ ْمهت لَلْا قُم{: وقوله عز وجل ـ نِ  نُأَ هي بِ
  ). 117املائدة، ( }مكُبري وبوا اهللا ردباْع

والذي ينبغي أن يستفاد من كالم سيبويه هو أن 
إمنا هـو يف تركيـب اجلملـة    ' أن' وجهي الفرق بني

وإعراا؛ ويف هذا زيادة توكيد على عناية النحاة بالعامل 
. لكن ذلك ال عربة به بالنظر إىل حمفل اخلطاب. وحده

يف حمل جر أو ' أن'نعم، ليس املهم أن تكون اجلملة بعد 
غريه، وليس املهم أن تنسبك مع املصدر أو ال تنسبك؛ 

األقوال، إن باحلكايـة  ' تأدية'األداة األم يف  إمنا املهم أا
وعلى ذلك يكون الفعل . أو بالعدول أو بالعدول املطلق

الصدر الوارد يف اجلملة الصدر مؤوال بـالقول، وإن مل  
  .يكن فيه حروفه

تعليل ) 1053يف الكليات، (وأليب البقاء الكفوي 
طريف هلذا الواقع اللغوي ال خيرج به عن نطاق العلـل  

نحوية، وهو أن املسوغ له هو احملافظة علـى معـىن   ال
: الصيغة؛ وقد صاغ ذلك يف عبارة تشبه القانون، قـال 

حيثما صدرْت صيغةُ الطلب بأنْ املصـدرية البـد أن   "
فهذا ". يقدر بعدها القول، ليبقى معىن الصيغة على حاله

أيضا ضابط حنوي قد يكون وحده كافيا يف تربير هـذه  
  .را حنوياالظاهرة تربي

  الوصلة

يف النصـوص الـيت    ،مجلة وتفصيال ،واملالحظ
أن الغلبـة فيهـا    ،نستقي منه شـواهدنا  ،اختذناها متنا



 

 

للحكاية والعدول، وملزيج بينهما الشك أن اللغة العربية 
وعسى أن يكون مشتركا بينها وبني لغـات  (تنفرد به 

، مع أن الشواهد على وقوع العدول )أخرى من فصيلتها
  . لق فيها غري منعدمةاملط

اخترنا لك من األمثلة على اجلمل الوارد فيهـا  و
سوى مـا   – والعدول احلكايةالقوالن املذكوران، أعين 

  :ةمثلاأل ههذ –قدمناه 

نسوة؛  وحتته عشر الثقفي مةَلَس بن يالنُغَ أسلم"
.. .'أربعااختر منهن ': فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم

، دل على أنه ال 'هنسائر ْقوفارِ'ساك أربع فلما أمره بإم
 :فقولـه  .)95( "من أربـع حبـال   بني أكثر اجلمع جيوز

، كالمها 'اختر منهن أربعا': كقوله' سائرهن )96(وفارق'
على احلكاية؛ ولكن يتخللهما شيء ما هو من احلكاية 
وال من العدول وال العدول املطلق؛ وإمنا هـو كـالم   

  .لى حاكيهحيكى، ال عالمة تدل ع

التلبـيس  دأب الروائيون املعاصرون علـى   لقد
لغرض من األغراض، بأن يـدخلوا   ،أحيانا على القارئ

وهـو الـذي يسـميه    (بعضا يف بعض صوت احلاكي 
وصـوت إحـدى   ) السـارد : أصحاب هذا الشـأن 

وقد . الشخصيات، فيصعب على القارئ التمييز بينهما
نسيني الـذين  ديدن الروائيني الفر' األسلوب'كان هذا 

يف (لكننا وقعنا . 'الرواية اجلديدة'ابتدعوا ما يسمى اليوم 
على نص قدمي أدهشنا، وجـدنا  ) 104كتاب املكافأة، 

مـا يشـبه هـذا    ) يف موضع واحد ال ثاين لـه (فيه 
  .فهاكه أوال. ، واحترنا يف تأويله'األسلوب'

"  مارويه، حلـوأعرف شيخا يف أيام خ وكنت
لفاظ، يعرف بالدفاين؛ وكان معاشه من النادرة، مليح األ

فحدثين أنه خـرج  . التوصل بكتب الوالة إىل معامليهم

بكتب إىل الشرقية؛ فالتقى مع رجل يف زِي بعض املانية 
 .محار خبرجني، وكنت على محار وهو على': من األطباء
  ).انتهى نص املراد منه( "'... عن صناعيت فاستخربين

: النص مـتكلمني اثـنني  ال خيفى عليك أن يف 
ال يعود على ما ' حدثين'ويف ' كنت أعرف'فالضمري يف 

فأمـا األول،  . 'كنت على محار'يعود عليه الضمري يف 
فإمنا حيكي ما مسع من الثاين؛ وأما الثاين، فيحكي ما وقع 

اللهم إال أن يكون ختيل ذلك وصاغه، من باب (له حقا 
 ول هـو احلـاكي  فاأل: وحنن نعلم امسيهما معا). التندر

ملا وقع للدفاين مع املاين املتطبب؛ وليس هـو  ) السارد(
بالضرورة مؤلف الكتاب، أمحد بن يوسف الكاتـب،  

وقد كتبت لك يف هـذه  : "الذي يقول يف مقدمة كتابه
مما مسعناه ممن تقـدمنا، وشـاهدناه   ... الرسالة أخبارا 

أو جمموعة (؛ بل ما من شك أنه صوت احلاكي "بعصرنا
على الباحث أن يقتفي معاملها مـن  ) صوات احلاكيةاأل

. النصوص اليت حتكيها نفِسها، وال معول له على غريها
، وهو )بل بلقبه(أما الثاين، فقد مساه احلاكي األول بامسه 

 –فما وجه الدهشة إذن؟ إمنا هو يف االنتقال . 'الدفاين'
من كـالم   –على غري املألوف يف مثل هذه النصوص 

وقد فطن إىل ذلك حمقق الكتاب، . إىل كالم الثايناألول 
فوضع نقطتني تفسرييتني، متبوعتني مبزدوجتني، بعد قول 

؛ لكنه مل يقدر لذلك سببا؛ بل 'األطباء': احلاكي األول
. لعله مل ير أنه يف حاجة إىل كالم عليه بتعليل أو غـريه 

من آخر كالم ) أو ما يف معناه(فكيف سقط فعل القول 
ي األول، مما هو معتاد يف مثل هـذه النصـوص   احلاك

للفصل بني الكالمني؟ هل أسقطه ذهول ناسخ غافـل؟  
هل فطن إىل ذلك مؤلف الكتاب فتركه على حاله؟ ال 

  .فحسبنا اإلشارة إليه. نستطيع اجلزم



 

 

جاء يف ترمجة أيب اجلعد أسلم . وهاك مثاال آخر
بعض وأتاه يف : "بن عبد العزيز، قاضي الناصر، ما نصه

جمالسه شهود، بعضهم من أهل املدينة بقرطبة، وبعضهم 
من شالر من الربض الشرقي، يشهدون يف ترشيد امرأة 

فلما أخذوا جمالسهم، فـتح بـاب   . من الربض الغريب
بـدهليزه؛   ]فيـه [اخلوخة اليت يف الس الذي جيلس 

هللا در  !امسعـوا عجبـا  '. ونادى من خبارجه؛ فاجتمعوا
  :لالشاعر حيث يقو

  راحت مشرقة ورحت مغربا   
  شتان بني مشرق ومغرب 

هؤالء، من أهل املدينة وشـالر، يشـهدون يف   
مث ' !ترشيد امرأة من ساكنات آخـر بـالط مغيـث   

  ).1/421اإلحاطة يف أخبار غرناطة، ( )97("سكت

عن عباسِ بنِ مرداسٍ . "(...) وهاك املثال الرابع
ر، فاطّلعْت عليـه نعامـةٌ   أنه كان يف لقاحٍ نصف النها

يـا  ': فقال يل'بيضاء، عليها راكب، عليه ثياب بياض؛ 
عباس، أمل تر أن السماء كفّت أحراسها، وأن احلـرب  
جرعت أنفاسها، وأن اخليل وضـعت أحالسـها، وأن   
الذي نزل عليه البِر والتقى يوم االثنني ليلـة الثالثـاء،   

جت مرعوبا قد راعين فخر: قالصاحب الناقة القَصواء؟ 
    ما رأيت؛ وسعيت حىت جئـت وثَنـاً يل يقـال لـه     

فكنست مـا  . ، كنا نعبده ونكلَّم من جوفه)98( الضمار
. فإذا صائح يصيح مـن جوفـه  . حوله، مث متسحت به

فخرجت مذعورا حـىت جئـت قـومي،    : قال(...) 
فخرجـت يف  . فقصصت عليهم القصة، وأخربم اخلرب

... إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ... ي ثالمثائة من قوم
  ).4/194الروض األنف، " ('فأسلمت أنا وقومي

هذه اليت جعلنا حتتها سـطرا هـي الـيت    ' قال'

سقطت من املثال األول؛ لكن وقوعها يف هذا املوقع من 
املثال ال يغين غناءها لو وقعت يف أول الكالم، أي قبل 

يف ' امسعوا'و' معوافاجت'وذلك أن بني . 'فقال يل': قوله
وقع مـا   يف املثال الثالث، 'فقال'و' بياض'املثال الثاين، و

وصل )100( أي أن النص ؛)99( الوصلة هناما مسي وهو وقع؛
كالم املتكلم األول بكالم املتكلم الثاين الذي حيكي عن 

 مل يشر إىل ذلـك  نفسه مستعمال ضمري املتكلم، لكنه
مثـل هـذه   و. النصوصباإلشارة املعلومة يف مثل هذه 
فهي شديدة املزج بـني  : النصوص كثري يف اللغة العربية

 ،احلكاية والعدول؛ وذلك مما يبعث احلركة يف احلكـي 
  .واحلياة يف القصة

  املطلق العدول

ففـي   ،العدول املطلق النمط الثالث، وهو أما
جاء يف كتـاب  وقد  .ما ال يستهان به منهاللغة العربية 
أنه ) أي املترجم(منوذج ادعى صاحبه  )101( ترجم حديثا

وبعد ذلك، حكـت يل عـن   : "من هذا النمط؛ ونصه
 وما أهدياا )102(أحوال أبويها وكفاءتيهما ومزاجيهما

مث انتقلت للحديث عن عشيق . مبناسبة أعياد رأس السنة
يف غاية اجلمال كانت مغرمة به، وأت كالمها بقوهلا 

   ".سنخرج للفسحة معا

هذا الكالم ملا وجدت فيه شيئا مـن   ولو تأملت
هذا النمط الثالث الذي مسيناه العدول املطلق؛ وإمنا فيه 

قول حمكي؛ وما قبله كالم يقولـه حـاكي   ) يف آخره(
القصة، يروي فيه، ال على سبيل احلكاية، وال على سبيل 
العدول، وال على سبيل العدول املطلق، بل على سـبيل  

: ثته به هـذه الـيت قالـت   ، ما حد)أو السرد(احلَكْي 
والذي سيساعدنا علـى تـبني   . 'سنخرج للفسحة معا'

خصائص هذا النمط يف العربية هو دراسة نظريه يف لغة 



 

 

أخرى، ألن هذا الفرع من هذا الباب يف العربية، كمـا  
ففي أحد أحناء اللغـة الفرنسـية   . قلنا، مل يطرقه أحد

  :هذا املثال)103( املشهورة

Brigitte ouvrit la porte du petit salon et 
nous appela: Ne voulions-nous pas un peu de 
thé? Cela nous réchaufferait après cette course. 
(Fr. MAURIAC, Pharisienne, p. 213) [En 
discours direct: 'Ne voulez-vous pas un peu de 
thé? Cela vous réchauffera après cette course'] 

  :نترجم حمل الغرض منه كما يليول

أَالَ نريد شـاياً؟  : ونادتنا... الباب ... فتحت "
. )104( "املسـعى ) ذاك؟(سيبعث فينا الدفء بعد هـذا  

أَالَ تريدون شاياً؟ سيبعث فيكم ': وحق احلكاية أن يقول
  .'الدفء بعد هذا املسعى

أنت ترى أن الفرق بـني العـدول املطلـق     ها
املتكلم هو فاعل الفعل الصدر، هـو   واحلكاية، إذا كان

وهـذه  (أن عالمات الترقيم يعرى منها القول احملكـي  
؛ وأن ضمري املخاطب يف القـول احملكـي   )أمرها هني

ينقلب ضمري تكلم يف القول املعدول املطلق، ليطـابق  
أي صاحب اخلطاب، يف اجلملة الصدر؛  ؛ضمري املتكلم

ب لتطـابق زمـن   تنقل) يف الفرنسية(وأن أزمنة األفعال 
وهـو هنـا املاضـي    (الفعل الصدر يف اجلملة الصدر 

املنفصل؛ فيصري املضارع ماضيا مسـتمرا واملسـتقبلُ   
  . )105( )مستقبال ماضيا

أما إذا كان املتكلم غري فاعل الفعل الصدر، أي 
 'ونادم': ال تدل عليه عالمة يف خطابه، كأن تقول مثال

أال تريـدون  ': دمنـا : "، فحق احلكاية أن تقول)106(
؛ وحـق  "'شايا؟ سيبعث فيكم الدفء بعد هذا املسعى

نادم لتعرف هل يريدون شايا، وأنه : "العدول أن تقول

؛ وهذه األلفاظ "سيبعث فيهم الدفء بعد ذلك املسعى
لتحويـل  ) أو مما يف معناهـا (اليت أدرجناها البد منها 

ـ  : ، أو قل)107( االستفهام استخبارا ة لتحويـل اجلمل
إىل ' هـذا 'اإلنشائية مجلة خربية، ولتغيري اسم اإلشـارة  

، ألن الناقل للقول مل يفدنا أنـه مـن   )'ذاك'أو (' ذلك'
زمرة هؤالء، وال أنه سعى معهم مسعاهم؛ فال ميكن أن 

عند هذه ' هذا'، ألن ما حييل عليه 'هذا'حييل عليه بقوله 
الزمرة غري ما حييل عليه عند احلاكي؛ وحـق العـدول   

أال يريـدون شـايا؟ فإنـه    : ونادم: "ملطلق أن تقولا
، وتنطق اجلملة "سيبعث فيهم الدفء بعد ذلك املسعى

االستفهامية بنربة االسـتفهام؛ وتطـرح املـزدوجتني،    
وحتتفظ بأداة االستفهام وبالنقطتني، وقد تزيد لفظا مثل 

  .ما زدناه يف املثال

ـ   ة املستفاد إذن مما تقدم أنه مىت كـان يف اجلمل
الصدر ضمري يعود على غري املتكلم، فأنت باخليار بـني  

أو العدول املطلق؛ ومىت كـان يف   ،أو العدول ،احلكاية
اجلملة الصدر ضمري يعود علـى املـتكلم، فلـيس إال    
احلكاية أو العدول املطلق، ألن حق العـدول يف هـذه   

ونادتنا لتعرف هل نريد شايا، وأنـه  : "احلالة أن تقول
  ".لدفء بعد ذلك املسعىسيبعث فينا ا

فما الذي حدث يف العدول املطلق؟ لقد عمـد  
، يف املثال املتقدم، إىل كالم املتكلمة )أو اخلطاب(النص 

فحوله، وجعله قوال معدوال مطلقا يف كالمه هو، وأَحلّ 
ضمري التكلم حمل ضمري املخاطب؛ وأنت تعلم أن حمل 

. )108( غريها املتكلم هو اهليئة اليت تقاس إليها كل هيئة
أي املـتكلم يف اخلطـاب،    ؛فكأن املتكلم الناقل للقول

يف موقع املخاطَب، فسـطا  ' منفيا'رفض أن يكون هو 



 

 

. )109( على موقع التكلم وأخرج منه املتكلمة احلقيقيـة 
ال يعقل، فيما هـو  : أو قل –واملفارقة فيه أنه يستحيل 

ة كلها أن تقول اجلماع –متعارف عليه من أحوال العامل 
يف لفظه  ، فيه استفهام وإخبار، وال خيتلفكالما واحدا

هذا عن ذاك؛ ويستحيل أن تكون هي قالت ذلك بنصه، 
فال علـة  . ألا غري داخلة يف اجلماعة اليت ختاطبها هي

أو املـتلفظ  (احلاكي ' أنا'إال تضخم -عامة-هلذا النمط
 ، وسعيه احلثيث إىل االستحواذ على أكرب قـدر )املتكلم

  .من مواقع التكلم يف النص؛ ولو استطاع الحتلها كلها

  :ولنرجع اآلن إىل النظر يف قول عنترة
        رْتبخ عبلةَ بذاك سألت ولئن

  من النساء سواها أريد ال أنْ

يعود فيه ضمري ' ال أريد من النساء سواها'فقوله 
لكن . الفاعل على عنترة نفسه، وضمري الغائبة على عبلة

فإما هـو  : الذي أجيب ذا اجلواب أحد اثننيالسائل 
وهـو  (خماطَب غري عبلة، خياطبه عنترة يف هذه القصيدة 

، وايب هو عبلـة؛  )110( )ما توحي به رواية الديوان
وهـي القـراءة الـيت    (وإما أن السائل هو عبلة نفسها 

وال نعلم عنه سوى أنه (، وايب غريها )اقترحنا من قبل
ويف احلالتني معا حيكي ). إلخبار بقول عنترةاملسند إليه ا

لكن، إذا أردت االنتقال . املخبِر كالم عنترة كما مسعه
على (من احلكاية إىل العدول، فستقول يف احلالة األوىل 

أن ال يريد ) عبلةُ(خبرْت '): 'قال'على معىن ' خبر'محل 
أن ) عبلةُ(خبرْت ': ؛ ويف احلالة الثانية'من النساء سواي

، إذا كان الكالم موجهـا إىل  'ال يريد من النساء سواها
' أن ال يريد من النساء سواك) عبلةُ(خبرْت 'غريها، أو 

لكن البيت فيه شـيء  ). 'قيل هلا'مبثابة ' خبرْت'كأنّ (
وهو أن عبلة أخربت بكالم مل تسمعه؛ : يكاد ال يصدق

أريـد مـن النسـاء    ال ': ألنه لو قيل هلا مواجهةً لكان
ال يريد مـن  ': ، ولكانت قالت هي يف نقلها إياه'سواك

أمـا علـى   . ؛ هذا على إحدى الروايتني'النساء سواي
ال أريد من النساء ': الرواية األخرى، فالقول احملكي هو

من  –والعهدة عليه فيه  –؛ هذا ما مسعه احلاكي 'سواها
من النسـاء   ال يريد': عنترة؛ ولو واجه به عبلة لقال هلا

وهو أن : وهو على هذه الرواية أعجب وأغرب. 'سواك
املخرب ساق إىل عبلة كالم عنترة من غري اإلشارة إىل أنه 

ال ميكـن أن  ) 'أنا'وهو (' أريد'كالمه، ألن الضمري يف 
أن عنترة كان  تقدير هذا املخرب؛ وإال وجب يعود إال على

وال . )111( عليه حىت كادت تصري علَما يلهج ذه الكلمة
. هذا املعىن ال يناسب السياق، بل يناقضه خيفى عليك أن

فاملقام مقام افتخار؛ والقطعة كلها موجهة إىل عبلـة؛  
وبعد أن حكى الشاعر من أمره ما حكى، ووصف من 

إن راودها شك  -شيمه وسجاياه ما وصف، دعا عبلة 
إىل السؤال عنه؛ لكنه يعلم أن أهـل مكـة    -فيما قال
فمن غري عنترة يصف لك عنترة ويأتيك : عااأدرى بش

نعـم، ال  . بأخباره؟ فلذلك أجاب هو نفسه عن سؤاهلا
ميكن أن يكون ايب سوى عنترة؛ وبـذلك يسـتقيم   

ولئن سألْت عبلةُ بذاك خبرْت أن ال أريد ': يريد. املعىن
أي نائـب  (؛ فيكون الفاعل النحوي 'من النساء سواها

أي املخرب (، والفاعل احلقيقي 'هي'هو الضمري ) الفاعل
فيكون الكالم دائرا بينهما فقـط،  . هو عنترة) احلقيقي

وأعينـها  ... وأجيبها ': وال ثالث معهما؛ ويؤيده قوله
أنا أخربهـا،  ': ؛ يريد)ساءها: أي(' وأكف عما ساها

لقد استحوذ عنترة يف هذه القصـيدة  ' ...وأنا أجيبها 
يترك لعبلة سوى موقـع  على مواقع التكلم كلها، ومل 

  .)112( السامع



 

 

  :ولننظر أيضا يف قول الشاعر
  رى    ، وقد أَ'هنعم': ذارىالع وقولُ

  )113( لُو أودعى به وْهأُ ال مْساال يلَ    

والبيت يف الوحشيات عار . فهو شبيه بالذي قبله
من عالمات الترقيم، وهذا أمر غري مستغرب؛ وروايتـه  

يعـين  (الروايـة  : "ل حمققـه ؛ قا'عمهن'فيها بنصب 
نعم، : قلت". ، وهي أجود'دعاين العذارى'): املشهورة

؛ وهي روايـة العـيين   'عمهن'وهي اليت تسوغ نصب 
ين   لـت وخ': ؛ وفيه193(ومجهرة أشعار العرب ) 2/395(
أما مع فعل القـول،  ). 'دعى به وهو أولُ، فما أُاسم يلَ

وليس إال الرفع، ، فالنصب خطأ؛ 'قولُ'وهو هنا املصدر 
وذلك أن التقدير يف احلكايـة  . ال يستقيم الكالم إال به

وهو ما توحي  'هو عمهن': العدول؛ ويف 'هو عمنا': هو
به قراءة البيت؛ لكين أرجح أنه جيب أن يحمل علـى  

أنـا  : وقـول العـذارى يل  ': العدول املطلق، والتقدير
. 'ال أُدعـى 'و' وقـد أرى ': ؛ ويعضده قوله بعد'عمهن

فجميع مواقع التكلم استحوذ عليها صوت الشاعر، يف 
إشارة ناطقة مببلغ غضبه واستنكاره أن ينعت بغري امسه، 

يرضى  –حفظك اهللا  –ومن ذا . ومبا ليس فيه ثناء عليه
  أن تنبزه الغواين بالشيب؟

  :أما هذا البيت
  :     هارِْدبقَ روفالع النفس يلَ قالت

  ' ذا املوضعِ ينالَْوما كان أَ'            
  )5/117 األعيان،وفيات (

فموطن اللبس فيه هو العائد عليه ضمري املتكلم 
، 'يل'فإن كان هو صاحب الضـمري مـن   : 'أوالين'يف 

حـق  'فالقول ال ميكن أن يكون إال على العدول، ألن 
، ألن 'ما كان أوالك ذا املوضـع ': أن يقول' احلكاية

انت هي النفس، فال ميكن وإن ك. نفس الشاعر ختاطبه
أن يكون إال على احلكاية، ألا خترب عن نفسها، وحيكى 

  .لنا ما قالت

  :وقول الشاعر

  )4/40الكشاف، (لقد زعمْت هوازنُ قَلَّ مايل 
فلو واجهت هـوازن الشـاعر   . أيضا من هذا الضرب

؛ "قلَّ مالُـك : "بالكالم لكان حق احلكاية أن تقول له
كانت هوازن قالت ذلك  ي؛ ولووقد ذكر ذلك الزخمشر

قـلَّ  : "مواجهةً لغريه لكان حق احلكاية أيضا أن تقول
وذلـك أن   :هذا القول احملال يف وجه ترى هاأنت". مالُه

هوازن ال ميكن أن تقوله البتة على الصورة اليت هو عليها 
املتكلم، " أنا"وال ميكن تعليل ذلك إال بتضخم  .يف البيت

اخلطاب، مع ما يتضمن ذلك من واستحواذه على مواقع 
  .وين قدر املرتوع منه الكالم، وتعظيم شأن املتكلم

  :وعلى هذا التأويل أيضا جيب محل هذا البيت
      : – عتجإين ه :وقد قيل – يقلن

   بروحي اخليالْ لمأن ي عسى 
  )375حترير التحبري، (

واحلالة فيه مضاعفة، ألن فيـه قـولني اثـنني،    
فأما القـول األول،  .  على شاكلة واحدةوكالمها مبين

؛ "بروحـه : "، أو"بروحك: "فحق احلكاية فيه أن يقلن
إنـك  : "وأما القول الثاين، فحق احلكاية أن يقال فيـه 

إنه هجع: "، أو"هجعت."  

: قال أبو عمرو": ومثل ذلك يقال يف هذا املثال
'أيب رمحه اهللا غري مرة يقول مسعت: إين و سـنة   لـدت

فحق احلكاية ). 386الصلة، " (وسبعني وثالمثائةإحدى 
  ".لدإنه و: "، أو"لدتإنك و: "أن يقول



 

 

واملعيار املعترب يف هذا الضرب من اجلمـل هـو   
وجود ضمري املتكلم يف القول املعدول املطلق، وضـمري  
الغيبة يف اجلملة الصدر؛ فلذلك تراه يتيح التأويل علـى  

كقوله يف (ضمري املتكلم املناحي الثالثة املذكورة، وهي 
كقولك (، وضمري املخاطب ")إين ولدت: "املثال األخري
كقولك فيـه  (، وضمري الغيبة ")إنك ولدت: "فيه أيضا
ال يتـأتى إال   –ما علمنا  –وهذا "). إنه ولد: "كذلك

  .يف اللغة العربية دون غريها من اللغات

امرأته طالق : قال: "واعترب ذلك ذا املثال األخري
فحـق  ). 6/354األغاين، " (ن غناك فوق ثالثة أصواتإ

امرأيت طالق إن غنيتك فوق ثالثة ': احلكاية فيه أن يقول
امرأته طـالق إن  ': ؛ وحق العدول أن يقول فيه'أصوات

؛ لكنه جاء على الصورة الـيت  'غناه فوق ثالثة أصوات
مـا   –مزج بني احلكاية والعدول مزجا ال يتيسر : ترى

 أي لغة من اللغات، وذلك بأنه حافظ على يف –علمنا 
  !كاف املخاطب مع نقل الكالم إىل العدول

  خامتة

لقد ثبت لـدينا، إذن، أن العـرب تفننـوا يف    
رفع اللبس يف نسبة األقـوال  أساليب حكاية الكالم مبا ي

حاا؛ اللهم إال يف األمثلة اليت ذكرنا؛ وإن كان صإىل أ
وهذه األمثلة، علـى  . تهاللبس فيها مرتفعا بالسياق برم

شذوذها عن قواعد التأليف اجلارية يف إباا، ) احتمال(
إن صح أن ذلك  –ال ميكن حبال أن تنسب إىل أصحاا 

نيةٌ يف التلبيس على القارئ، أو  –كان منهم عن قصد 
ما كان هـذا  . يف ابتداع ما يشبه أساليب الكتابة اليوم
ولكنهم كـانوا   !ذباهلم الذي يقُض مضجع الكتاب آنئ

واعني مبا يقولون، مدركني أن يف اخـتالف تراكيـب   
الكالم اختالفا يف املعاين؛ فاستغلوا قدرات اللغة العربية، 
وأبانوا عن عبقريتها اخلاصة يف التعبري عن أساليب هـذا  

بل لعلها تزيد على بعض اللغات اليـوم  . الباب الثالثة
احلكاية والعدول  بأا تتوفر على أسلوب رابع ميتزج فيه

وأخلق بالروائيني أن يقفوا على ما من شـأنه أن  . معا
  .)114( هلا نظري لغوية ال يسري بالرواية إىل خربات وجتارب

نكون قد أسـهمنا يف   وقصارى أملنا هاهنا أن
وال (يف اللغة العربيـة  ' احلكاية'اإلشارة إىل أمهية باب 

الـتكلم   سيما يف النصوص العربية، ألن دراسة عالمات
واملخاطبة والغيبة متكن من الوقوف على صورة مكتملة 
للقائل، أو املتلفظ، فيها؛ وما من شك أنه غري املؤلـف  

يف بنـاء شـبكة مـن    ، و)الذي ينسب إليه الكتـاب 
املصطلحات متصلة باملصطلح القدمي، مكملة له، مبنيـة  

  .)115(ق النحو والصرف العربينيانسأعلى 

  



 

 

  
  اهلوامش

  

 .R(" حنو العربية الفصحى"دميمبني، -اب بالشري وغودفريهو كت .1
Blachère & M. Gaudefroy-Demombynes, 
GRAMMAIRE de l'ARABE classique, G.-P. 

Maisonneuve & Larose éd., Paris, 1975.(  وقد ذكرا
 وال ؛نَّإِ تتصدرها قد مجلة تتلوه"' يقول/قال' أن) منه  273يف ص (

فالنصوص الشواهد : وليس كالمهما بشيء. "كايةاحل إال بعده يكون
  .اآلتية تدفعه

ترمجة  ،"الروائي، مناهج وتقنيات النص"كتاب برنار فاليط،  هو .2
). منه 50راجع ص ( 1999نشر سليكي إخوان،  بنحدو،رشيد 

األسلوب املباشر، : ترمجة حرفية؛ فقيل الثالثةاألمناط فيه وقد ترمجت 
  .احلر املباشرلوب غري األسلوب غري املباشر، األس

وزادت العناية ا من يوم جعلها نقاد األدب من املسائل اليت ينظرون  .3
وأنت تعلم أن اخلطاب قطب رحى . فيها، لتشعبها ولغرابتها
وهو الذي يسمى ( مسائل احلكي تعاجلالدراسات األدبية اليت 

 -   يف الروايات وغريها؛ فلذلك  ،وموقع احلاكي ،وأزمنته ،)'السرد'
اللغة  أساليبإىل  االنتباهوجب لفت  - وهذا مسوغ ثالث هلذا البحث

  .العربية يف هذا الباب
أو (ولذلك ترى أمساءها اليوم يف العربيـة منقولـة عـن الفرنسـية      .4

  .فلذلك اجتهدنا يف تسميتها بأمساء عربية أصيلة). اإلجنليزية
 le discoursو le discours direct: ةالفرنسياللغة هي يف حنو  .5

indirect وle discours indirect libre.  
، ألن القول احملكي 'التأدية'): 4/12يف املقتضب، (وقد مساه املربد  .6

 .يؤدى كما هو
وهاأنت ترى أن هذا النمط قـد  ). 2/152(مهع اهلوامع السيوطي،  .7

  ).وإن مل نقف عليه إال عند املتأخرين منهم(وضعوا له حدا خاصا 
   .'عالمة االقتباس'ثني وقد مسامها بعض احملد .8
  .متاما كما يقال يف القوايف غري املقيدة إا مطلقة .9

، يعين على 'اجلملة السابقة'): 48يف املغين، (ويسميها ابن هشام  .10
وجتب . القول، املتقدمة عليه؛ وليس هو مصطلحا عنده، كما ال خيفى

ا اإلشارة إىل أن هذه اجلملة تتصدر وتتأخر وتتوسط يف الفرنسية، وأ
  ).15راجع احلاشية (تتصدر وتتوسط يف العربية 

 E. BENVENISTE, Problèmes deيف (بنفنست  قال .11
linguistique générale, Gallimard, 1966, I, 252-253, 

هو الفرد الذي يتلفظ ذا ' أنا'": 'الضمائر'يف حد هذه ) 255-256
خاطب تال يةوبإدخال وضع ؛ 'أنا' اللغويةالقول احملتوي على الصورة 

  ى الصورة ـعل احملتوييف هذا القول  هو الفرد املخاطب' أنت'يكون 

 اخلطابوهذه اإلحالة الضرورية والثابتة على هيئة ...  'أنت'اللغوية 
عالمات 'مع جمموعة من ' أنت'و' أنا'هي السمة اليت يشترك فيها 

ر غري هو العنص' ضمري الغائب'و...  )هذا وهنا واآلن: مثل(' اإلشارة
من  بد ال ؛ لذلك)'أنت'و' أنا'بني ( الشخصيةاحلامل لعالمة يف العالقة 

املمكنة هليئات  الوحيدةصيغة القول  هو على أن الالشخص التنصيص
 أحداخلطاب اليت ال جيب أن حتيل على أنفسها، بل حتمل كالما على 

أو على شيء غري القول عينه؛ وهذا األحد وذاك الشيء من املمكن 
  ".موضوعي مسمىما أن يكون له دائ

  ).1/122(الكتاب  .12
  .، نقال عن اجلوهري'هنا': اللسان، مادة .13
يف يف أزمنة األفعال اليت حتدث لى أن هذه التغيريات عجيب التنبيه  .14

مردها إىل هذا إمنا  ،كالفرنسية واألجنليزيةبعض اللغات األجنبية 
التكلم؛  االعتبار، وهو املسامهة يف حفظ مراتب الكالم وأحوال

ويعد اخلروج عنها  ، كما قلنا؛لموافقةل ،اضطرارية فيها هي فلذلك
ماض  فيها إال زمانان، فليس اللغة العربية، أما .حلنا، بل خطأ شنيعا

فيها  واالستقبال؛ فلذلك ال تطرأ على الفعل احلال يضم ومضارع
 يف املفيد من ولعله .شاء اهللا إن حمله يف ذلك وسترى. تغيريات تذكر

نيبو بينها ن فيهتعليم الولدان هذا الباب يف اللغات األجنبية أن يقار 
من التغيريات اليت  ألنه عار لغتنا أقرب إىل الفهم، يف فهو: اللغة العربية
 يف الضمائر تغري من الفعل؛ حبيث إذا تنبه املتعلم إىل ما حيصل تطرأ على

 فظ التغيرياتحي أن عليه سهل )هذا الضرب يف الظاهرة األهم وهي(

 .حنوية خطابية ضرورة )قلنا كما( أغلبها ألن الفعل، على الطارئة
مل يظهر هذا النمط يف اللغة الفرنسية ظهورا بارزا إال يف القرن التاسع  .15

 .Mراجـع  . عشر، مع فلـوبري والـروائيني الـذين أتـوا بعـده     
GREVISSE, Le bon usage, douzième édition 
refondue par A. Goosse, Editions Duculot, 1991, p. 

676  
  ).1/156(مهع اهلوامع  .16
  ):8/64(يف شرح املفصل  .17

  ؟صاحبكم كيف: وقالوا عجاىل مروا
  ):129(ويف جمالس ثعلب 

  : قال الذي سألوا'   كيف صاحبكم؟': مروا عجاالً وقالوا
  'لَمجهودا أمسى'

م أي سألوا عنه؛ يريد أن املريض نفسه أجا: سألوا': قال حمققه
ولنا . 'أمسيت جمهودا: أي ؛أمسى لَمجهودا: على طريق الغيبة، بقوله

  .عودة إىل هذا املثال إن شاء اهللا
  
  
  



 

 

  
  

الكتاب، " (جلاز –قال اخلليل  –ولو نصب هذا البيت : "ونظريه .18
" قبل موته –كان  –وإمنا فعل ذلك لقْصبِ يزيد إياه "؛ )3/37
    كي بني يديه وحيدثه حملَّنا فرجع إىل الوزير يب"؛ )722النقائض، (
يذكر أنه قرابةٌ البن يعفُر "؛ )14املكافأة، " (وما أوليناه –كان  –

تنسب إليه منية نصر األثري "؛ )93املكافأة، " (باليمن –كان   –القائمِ 
؛ )156مكي، . املقتبس، ط" (عند عبد الرمحن بن احلكم –كان  –
 –ولدْت "؛ )2/249اجلاحظ،  رسائل" (ذا عيوب –زعم  –فوجده "

 –زعم  –ومثل هذا "؛ )75النقائض، " (يف بين األحوص –زعموا 

'؛ )201صنعة الشعر، " (زائدة –عنده  –الواو : يف املنسرح' مفعوالت
؛ )186صنعة الشعر، " (من قول العرب فأجِْزه –زعم  –فإن وجدتَه "
الفصوص، " (اخطبته اليت ينكح  –زعم أصحابنا  –وكانت "
ملّا بلغه اشتداد  –زعموا  –وكان قد تقدم إىل هذه الناحية "؛ )3/59

 – )والدة بنت املستكفي(كتبْت "؛ )1/486اإلحاطة، " (األمر فيها

حفر بعضهم "؛ )8 املطرب،(بييت شعر " على عاتقي ثوا –زعموا 
الذيل " (ا من ذلك اهلول –زعموا  – غريانا يف األرض ليعتصم

  ).4/212تكملة، وال
يف العربية قد ورد يف تراكيب ال يكون معناه ' قال'نشري هاهنا إىل أن  .19

) 'قول'يف آخر مادة (، بل أمور أخرى غريه؛ ففي اللسان 'القول'فيها 
العرب جتعل القول عبارة عن مجيع األفعال، : ابن األعرايب: "ما نصه

أي أخذ؛ وقال  ؛قال بيده: وتطلقه على غري الكالم واللسان، فتقول
 ؛وقال بثوبه ،أي قلب ؛وقال باملاء على يده(...) أي مشى  ؛برجله

مبعىن أقبل، ومبعىن مال، واستراح، ' قال'ويقال (...). أي رفعه 
): 325(ويف األخبار الطوال : قلت". وضرب، وغلب، وغري ذلك

؛ ويف احلوادث والبدع "فمن قال برأسه كذا، فقل بالسيف كذا"
): 264(؛ ويف اخلراج وصنعة الكتابة "ل برأسها نعمفتقو): "82(
 ".قال بإحدى يديه على األخرى، يشري أن اقتلوهم"

تسعى الغواةُ جنابيها وقولُهم؛ ويف ): 2/510(رواية صدره يف السرية  .20
: قال أبو عبيدة. تسعى الوشاة جنابيها وقيلَهم): 1/122(جماز القرآن 

ويقولون، وكذا كل شيء : معناها': مسعت أبا عمرو بن العالء يقول"
؛ وقال أيضا "'كان يف موضع فَعلَ أو يفْعلُ –من هذا املنصوب  –
هم منصوب ألنه وقيلَ': حكاية عن أيب عمرو –يقولون ): "1/174(

: بالنصب –هم قيلَ): "2/166(؛ وقال أيضا "'يف موضع ويقولون
 ".ويقولون

أحضروا  نأقائلُ): 4/574(وخزانة األدب ) 443(روايته يف املغين  .21
 ).بالنون الشديدة وخماطبة اجلماعة(الشهودا 

  
  
 
 
 

 
 

، جتدها يف الفقرة اخلاصة 'قال'وستأيت منه مناذج أخرى بغري الفعل  .22
 .باألفعال النائبة عنه

نسب هذا البيت ابن خلكان إىل ابن الرومي؛ وعزاه حمققا حماضرات  .23
 .إىل أيب األسود الدؤيل) 177(اليوسي 

تسبح له السـماوات  {: هذا فيما تدركه احلواس؛ وإال فقد قال تعاىل .24
السبع واألرض ومن فيهن وإن من شيء إال يسبح حبمده ولكـن ال  

  ).44اإلسراء، ( }تفقهون تسبيحهم
مل يقل اهللا ومل ): "106يف تأويل مشكل القرآن، (قال ابن قتيبة  .25

كوامها فكانتايقوال؛ وكيف خياطب معدوما؟ وإمنا هذا عبارة لن ."
  ".وهو من ااز الذي يسمى التمثيل: "وقال الزخمشري

الذي يقصد  من باب التخييل وسؤال جهنم وجواا: "قال الزخمشري .26
  ".به تصوير املعىن يف القلب وتثبيته

): أسـد (مستأسداً؛ ويف اللسـان  ): 109(يف تأويل مشكل القرآن  .27
  .مستأسد أذنابه يف عيطل

قال : "قول املؤلف) 107( تأويل مشكل القرآن وقبل البيتني، يف .28
  ".الشاعر حكاية عن ناقته

  ".أي مثقلة باملاء ؛وصف للسحب، واحده داحلة: الدلَّح: "حمققه قال .29
ملـا  ': وقوله. ... للمذعور املرتاع' خود رأله': يقال: "قال املرزوقي .30

  ".مل ختايف وقت خمافة: أي ؛تأنيس' تشفقي حني مشفق
" 'ستنتظرين': قلت يل"و" 'سأنتظرك': قلت لك"نبه إىل أن وينبغي الت .31

ال ميكن أن يكون املراد منهما جمرد نقل القول، بل ال بد فيهما من 
وقد يكون (تقدير نية خطابية معلومة، يساعد السياق على تعيينها 

 –أما احلكاية، فهي ). املراد يف هذين املثالني العتاب أو التوكيد، مثال
؛ فاملراد إذن هو اإلتيان "أن حيكى لفظ اجلملة كما مسع" –كما تقدم 

 .به على سبيل التسجيل وحسب، من غري نية مضمرة
الكالم هو ): "6يف املفصل، (قال الزخمشري و). 1/122(الكتاب  .32

املركب من كلمتني أُسندت إحدامها إىل األخرى؛ وذاك ال يتأتى إال 
 ؛ أو يف فعل واسم، 'بشر صاحبك'و' زيد أخوك': يف امسني، كقولك

  ".؛ ويسمى اجلملة'انطلق بكر'، و'ضرب زيد': حنو قولك
  ).3/163(الكتاب  .33
أن : يف القول وما تصرف منه استعماالت؛ أحدها: "قال السيوطي .34

             : أن ينصب املفرد؛ وهو نوعان؛ أحدمها: ؛ الثاين...حيكى به اجلمل 
طبة، كقلت حديثا وشعرا املؤدي معىن اجلملة، كاحلديث والشعر واخل

إذا  –وخطبة؛ ونصبه على املفعول به ألنه اسم للجملة؛ واجلملة 
على أنه نعت ) نصبه: (؛ وقيل...يف موضع املفعول به  –حكيت 

 )157و 1/156اهلمع، " (قوال: مصدر حمذوف، أي
  
  
  



 

 

  
 

ال يسند فعل اإلنشاء إال إىل منشئه، كبِْعت، : "قال ابن هشام .35
وتأمل ). 4/78اخلزانة، " (قسمت، وقبلت، وحررتكواشتريت، وأَ

هي اليت ' أفعال اإلنشاء'معي أن هذه األفعال اليت مساها ابن هشام 
 .'أفعال الكالم'نسميها اليوم 

  ).1/156(اهلمع  .36
  ).490(املغين  .37
دعا، قرأ، : ما يلي): 1/157يف اهلمع، (أحصى منها السيوطي  .38

  .نادى، أوحى، وصى
فـأُدركوا  ... روي أم ارحتلوا ... مث نادى مناد ": قال الزخمشري .39

  ".وحبسوا؛ مث قيل هلم ذلك
فاعله مضمر، لداللة ما يفسره عليه،  }بدا هلم{: "قال الزخمشري .40

: بدا هلم بداٌء، أي ظهر هلم رأي: ؛ واملعىن}ليسجننه{وهو 
: ويف قراءة احلسن... للعزيز وأهله  }هلم{ليسجننه؛ والضمري يف 

بالتاء على اخلطاب، خاطب به بعضهم العزيز ومن يليه،  –تسجننه ل
  ".أو العزيز وحده، على وجه التعظيم

البشارة قـول،   ألن): "3/6يف معاين القرآن وإعرابه، (قال الزجاج  .41
  ."'صدققل هلم إن هلم قدم ': فاملعىن

هيم تعبْدنا إبرا': كأنه قيل... هي املفسرة  }أن{و: "قال الزخمشري .42
  ".}ال تشرك يب شيئا وطهر بييت{: قلنا له

  ".التالوة من القول: "قال الزخمشري .43
 –بالكسر  –' إِين ممدكم'وعن أيب عمرو أنه قرأ : "قال الزخمشري .44

، ألن 'قال'جمرى ' استجاب'على إرادة القول، أو على إجراء 
  ".االستجابة من القول

وقد يقرأ ببناء ). بريوتنشر املكتبة الثقافية، (كذا يف الديوان  .45
مبين ملا مل يسم فاعلُه، ' خبرْت'فاعله؛ و' عبلةُ'على الفتح؛ و' سألَْت'

. ؛ والتاءان يف الفعلني معا للتأنيث'هي'ونائب الفاعل ضمري تقديره 
  :ويؤيده قوله بعد هذا البيت

  .ساها عما وأكف وأعينها    لعظيمة دعْتإّما  وأجيبها
  ).28يف ص (البيت بقية كالم ولنا يف هذا 

ما مسيناه الوصلة، وهي النقلـة  ' فنقيمهم'وقوله ' الكهف'وبني قوله  .46
وسيأيت احلديث . من خطاب إىل خطاب دون إشارة وال سابق إنذار

 .على ذلك يف حينه إن شاء اهللا
: نداء هللا؛ ومعناه' اللهم'دعاؤهم، ألن : 'دعواهم': "قال الزخمشري .47

وقد كان أبو عبيدة أوضح منه عبارة؛ قال ". 'بحكاللهم إنا نس'
أي دعاؤهم، أي قوهلم : 'دعواهم فيها'): "1/275يف جماز القرآن، (

 ".وكالمهم
  
  
  
 

  
 

ننبه إىل أن هذا الشاهد ميكن أن يحمل على أن الفعل الصدر هو  .48
 ).وعليه محلناه قبل(' مقال'، وعلى أنه هو 'ارجتل'

المتني هو عني ما قاله ابن هشام يف والكالم الذي وضعناه بني ع .49
 .'رد'؛ فالبغدادي حيكي قوله بالفعل الصدر )106(املغين 

؛ فحذف اجلار وأوصل 'بأن أنذر'أصله ' أن أنذر': "قال الزخمشري .50
 ؛أرسلناه بأن قلنا له أنذر: الناصبة للفعل؛ واملعىن' أن'الفعل؛ وهي 

سرة، ألن اإلرسال وجيوز أن تكون مف. أي أرسلنا باألمر باإلنذار
، على إرادة 'أن'بغري ' أنذر': فيه معىن القول؛ وقرأ ابن مسعود

وهو قول عامة املفسرين، كالقرطيب والبيضاوي والبغوي ". القول
  .والشوكاين

منسوبا إىل يزيـد بـن   ) 1759(هو يف احلماسة بشرح املرزوقي  .51
  :اجلهم؛ وروايته فيها
   غري ما أنفقت مالُ؟وهل يل'   أين مايل؟': تسائلين هوازنُ

  .'أُبْينوها'، بدل 'بنيوها'): خلل(يف اللسان  .52
ومن أوهامهم يف ): "623-622يف درة الغواص، (قال احلريري  .53

  :هذا الفن أم ينشدون بيت ذي الرمة
ينتجعون غيثا': مسعت الناس    'حيدانتجعي بالال': فقلت لص'  

وال جيوز ذلك، ألن النصب  على املفعول؛' الناس'فينصبون لفظة 
سمع؛ وما هو كذلك؛ وإمنا الصواب أن ينشد بالرفع جيعل االنتجاع مما ي

، 'الناس ينتجعون غيثا': على وجه احلكاية، ألن ذا الرمة مسع قوما يقولون
 مجهرة اللغة يف والبيت ".املنطوق به اللفظ فحكى ما مسع على وجه

. وال شاهد فيه عندئذ –نصب بال –' رأيت الناس': برواية) 2/123(
  ): 1/68يف املنصف، (ونظريه قول الشاعر 

وشيكاً يف دياركم نسمععثمانا':   لَت يا ثارات اُهللا أكرب!'  
يروى : ؛ قال حمققه3/327يف الكتاب، (وشبيه به قول الشاعر 

  ):لبشر بن أيب خازم وللطِّرِماح
  'بالركض املُعار أحق اخليلِ':    وجدنا يف كتاب بين متيم

  ".'أحق اخليل بالركض املعار'وذلك ألنه حكى : "قال سيبويه
اجلملة الشرطية كيف جازت حكايتها ': فإن قلت: "قال الزخمشري .54

ألا قول من القول، أو على إرادة القول؛ ': قلت' بعد فعل الشهادة؟
 ".': ...وشهد شاهد فقال': كأنه قيل

فهذا املثال شاهد أيضا على . على املستشريعائد ' يفعل'والضمري يف  .55
تصلح للحكاية والعدول على ' قال'أن هذه األفعال اليت تقوم مقام 

  .حد سواء
أضب القوم إضبابا إذا تكلموا؛ ): "370(يف أضداد األنباري  .56

 ).ضبب: مادة(وراجع اللسان ". وأضبوا إذا سكتوا
  
  
  



 

 

  
قول؛ وجيوز أن يراد فكان انطالقهم مضمنا معىن ال: "قال الزخمشري .57

أي أكثروا  ؛'امشوا': باالنطالق االندفاع يف القول، وأم قالوا
ليس املراد باالنطالق املشي، بل : "وقال ابن هشام". واجتمعوا

انطالق ألسنتهم ذا الكالم؛ كما أنه ليس املراد باملشي املشي 
ر ـوذك). 48املغين، " (املتعارف، بل االستمرار على الشيء

: زلة أي، ألنك إذا قلتـزعم اخلليل أنه مبن: "يه اآلية وقالسيبو
، فأنت ال تريد أن خترب أم انطلقوا 'انطلق بنو فالن أن امشوا'

؛ }ما قلت هلم إال ما أمرتين به أن اعبدوا اهللا{: باملشي؛ ومثل ذلك
). 3/162الكتاب، " (ومثل هذا يف القرآن كثري. وهذا تفسري اخلليل
  .عن اآلية الثانية عما قريب وسيأيت احلديث

بأن ال : ي؛ أو }ال تعبدوا{مفسرة، و }أن{: "قال الزخمشري .58
  ".تعبدوا

مث ): "'خطب يسري يف خطب كبري': عند املثل(ويف جممع األمثال  .59
رأت أن تكتب إليه أا مل جتد ملك النساء إال قبحا يف السماع، 

وال لنفسها كفؤا وضعفا يف السلطان، وأا مل جتد مللكها موضعا، 
غريك، فأقبل إيل ألمجع ملكي إىل ملكك، وأصل بالدي ببالدك، '

' غريك'وقوله ' كفؤا'وال يفتك أن بني قوله ". 'وتقلد أمري مع أمرك
  ).وسيأيت بيان ذلك إن شاء اهللا(ما مسيناه الوصلة 

من الصفا؛ فتكلمهم بلسان ) الدابة(خترج : وقيل: "قال الزخمشري .60
  ".'إن الناس كانوا بآياتنا ال يوقنون': ولعريب ذلق؛ فتق

ألمـألن  ': ، وهي قوله للمالئكة'متت كلمة ربك': "قال الزخمشري .61
  ".'جهنم من اجلنة والناس أمجعني

إم هلم املنصورون وإن جندنا هلم ': الكلمة قوله: "قال الزخمشري .62
هنا هو االسم من " قال"وال يفتك أن الذي ينوب عن ". 'الغالبون

  .، ال الفعل"كلم"
". منصوبا وجمرورا) 'الرحيل': يعين قوله(وروي : "قال الزخمشري .63

 –أي يف غد  –' غدا'بالرفع على أنه مبتدأ، و"وامشه أنه روي 
". مصدر لفعل حمذوف؛ وذلك كله على احلكاية: خربه، وبالنصب

أي على احلكاية،  ؛واملختار عندي أال يروى إال بالرفع أو النصب
ع ــفال تستقيم م  –' على األصل'وإن كانت  –باجلر ألن روايته 

، أو 'يف الغد': احلكاية وال مع العدول، ألن حق هذا أن يقول فيه
فيه املتكلم ذلك  ، أي بعد اليوم الذي قال'يف اليوم الذي بعده'

 وحده على 'غدا'على العدول، و وحده' الرحيل'وإال فيكون . الكالم

نظريا، وال نراه يتوجه حبال، ألن حكاية  مل نشهد له وهو ما احلكاية؛
 .هذا إىل أننا ال ندري زمن من هو فائدة فيها؛ ال وحده زمان احلدث

  
  
  
  
 

 
 

 ".'نذير: هي التفسريية لـ' أن'): "القدير يف فتح(قال الشوكاين  .64
 ".التفت إىل اخلطاب لالستعطاف: "قال شارحه .65
، على أن 'فإن'وله وق' املهدي'ويف هذا الشاهد أيضا وصلة بني قوله  .66

على احلكاية، وما قبله ' فإن قاال خبلق القرآن وإال تضرب أعناقَهما'
 رتب'على العدول؛ وإذا قدضرمبنيا ملا مل يسم فاعله، وجعلت ' ت

 ، فيكون'إيل'وقوله ' حيمله'األعناق مرفوعة به، فالوصلة بني قوله 
وهذا ال يتوجه . ةوحده على احلكاي' إيل'الكالم كله على العدول، و

املقطعني ' كمية'مع ما نعلم عن النصوص العربية من توازن يف 
فلذلك نرجح أن الوصلة يف املوضع . اللذين تتوسطهما الوصلة

  .األول، ال يف الثاين
' وصى'معىن ): "1/211يف معاين القرآن وإعرابه، (قال الزجاج  .67

  ".قول: 'أوصى'و
ال ميكن إثبات اللغة " ، وذلك أنهإوليس املراد أم على خط .68

وأحكامها بالقياس والعقول، بل احلجة فيها استقراء كالم العرب 
؛ وإمنا املراد أم اكتفوا بذلك )1078الكليات، " (واستعماالم

  .وسكتوا عن تفسري هذا الواقع اللغوي وتعليله مبا هو أهل له
  .'انسوا'و' احتسبوا': أن يقول" حق احلكاية"وال خيفى عليك أن  .69
ذكر امش  قد الكاملوجتدر اإلشارة هنا إىل أن ناشر كتاب  .70

أي أن  ؛'تركب فال': املذكورة أنه وقع يف نسخة أخرى الصفحة
العدول إىل احلكاية، وهذا كثري يف املصنفات  مناملتكلم انتقل 

اجلملة  أما. سنذكره يف حينهقد مرت معك منه أمثلة، والعربية، و
' يف'ن جتد فعل القول متبوعا حبرف اجلر اليت قبلها، فليس بعزيز أ

ولرمبا كان ذلك وعيا من املؤلف بأنه ينتقل من  كما هو فيها؛
غري قائمة، ألن الفعل متعد ' يف'، إذ احلاجة إىل احلكاية إىل العدول

تتعني  – صدرفعل الالبعد  –ل املعدول قويف ال فالضمائر. بنفسه
ما الذي يصدر عنه الكالم، أ .القول فعلمواقعها بالقياس إىل فاعل 

األمثلة املذكورة، إال  يفال القول، فالعالمات الدالة عليه غري ظاهرة 
يف املثال الذي قبل  'يل'هي الياء من ومنها، األخريين ني املثاليف 

 ).نون الوقاية فيهومعها (املثال الذي قبله  يف 'ليزاملين' ومنهذين، 
منا هو توكيد صريح من املؤلف إ' ما معناه': ال خيفى عليك أن قوله .71

بأنه ال ينقل كالم األشرف بلفظه، وإمنا مبعناه؛ ألن ذلك ليس 
مستفادا رأسا من العبارة املعدولة عن احلكاية، إذ تفيد أن ذلك لفظه 

  .فنبه إليه. 'منك'عوض ' منه'وأن الضمائر وحدها تغريت، فقيل 
 .، ال من القولمن القيلولة .72

  
  
  
  
  



 

 

  
  

الفرس واحد اخليل؛ واجلمع أفراس؛ ): "فرس: دةما(يف اللسان  .73
 ".الذكر واألنثى يف ذلك سواء

 !واهللا ما أنا بزانية': فقالت له): "33-32(يف أنباء جنباء األبناء  .74
؛ ولكين رأيت يف وجهك نورا كغرة الفرس؛ فأحببت أن يكون يفّ

وروي أن املرأة املذكورة هي ليلى ... ' وأراه قد فارقك اليوم
نورا ': وقوله: قلت". ة، يف حديث رواه سعد بن أيب وقاصالعدوي

  .يؤيد ما ذهبنا إليه من نية إيضاح اخلفي' كغرة الفرس
ضروريا يف بعض املقامات، مثل مقام القسم ' احلياد'قد يكون هذا  .75

من حيث هو فعل من أفعال اإلنشاء، أي من  –واحللف، ألن القسم 
فلذلك . بالوفاء أو بالكفارة ملزم لصاحبه –أفعال الكالم احلقيقية 

 : جتد املتكلم يف األغلب األعم ال يسنده إىل نفسه؛ ومن أمثلته
" 'فيها امرأته طالق إن مل يكن اهللا ساخطا علي': فقال"

أم حرزة طالق منه إن مل أكن نقضته ': قال"؛ )15/31األغاين، (
ته طالق امرأ': قال املشهود عليه"؛ )21بدائع البدائه، " ('وزدت عليه

هذان إال بزور ثالثا، وكل مملوك له حر، إن كان شهد علي' "
احلرمان واهللا أعجب : فقال اجلماز"؛ )1/275رياض النفوس، (

: قال"؛ )7/70وفيات األعيان، " (!منه؛ امرأته طالق إن ذقته
'الطالق يلزمه إن مل تكن عقبل أن يوحي ربك ) يعين احللوى( ْتلَم

وقد يأيت القسم مع ذلك يف القول ). 67اجلواهر، مجع " ('إىل النحل
امرأيت طالق إن ': وقال: "احملكي، على أنه ال يلزم إال صاحبه؛ مثاله

؛ )2/203وفيات األعيان، " ('أخذت أقل من أربعة آالف درهم
إنا لَيد واحدة على غرينا، ما سجا ليلٌ ووضح ار، ': وحتالفوا باهللا"

  ).حبشي: معجم البلدان(" 'وما رسا حبشي مكانه
 E. Benveniste, Problèmes deيف (قال بنفنست  .76

linguistique générale, Gallimard, 1966, I, 252-253, 
هو الفرد الذي يتلفظ ذا القول احملتوي على ' أنا'): "255-256

هو ' أنت'؛ وبإدخال وضعية املخاطبة يكون 'أنا'الصورة اللغوية 
... 'أنت'القول احملتوي على الصورة اللغوية  الفرد املخاطب يف هذا

ة ـوهذه اإلحالة الضرورية والثابتة على هيئة اخلطاب هي السم
' عالمات اإلشارة'مع جمموعة من ' أنت'و' أنا'رك فيها ـي يشتـالت
هو العنصر غري احلامل ' ضمري الغائب'و)... هذا وهنا واآلن: مثل(

؛ لذلك ال بد من )'أنت'و' اأن'بني (لعالمة يف العالقة الشخصية 
التنصيص على أن الالشخص هو صيغة القول الوحيدة املمكنة 
هليئات اخلطاب اليت ال جيب أن حتيل على أنفسها، بل حتمل كالما 

  على أحد أو على شيء غري القول عينه؛ وهذا األحد وذاك الشيء 

  
  

وقد قال ". من املمكن دائما أن يكون له مسمى موضوعي
يف اإلتقان يف علوم القرآن، يف النوع احلادي واخلمسني ( السيوطي

يا أيها {: التاسع خطاب الذم، حنو: "يف وجوه خماطباته، ما نصه
 }يا أيها الكافرون{و )7التحرمي، ( }الذين كفروا ال تعتذروا اليوم

ولتضمنه معىن اإلهانة مل يقع يف القرآن يف غري ). 1الكافرون، (
على ' يا أيها الذين آمنوا: اخلطاب بـوكثر . املوضعني هذين

املواجهة؛ ويف جانب الكفار جيء بلفظ الغيبة، إعراضا عنهم، 
  ".}قل للذين كفروا{و }إن الذين كفروا{: كقوله

، تعليقا على البيت الذي قدمنا )3/327يف الكتاب، (قال سيبويه  .77
): وجدنا يف كتاب بين متيم   أحق اخليل بالركض املعار: وهو(
  ".وكل شيء عمل بعضه يف بعض فهو على هذه احلال"

 نصب بوقوع الفعل عليـه، كمـا  : "قال القرطيب يف نصب السالم .78
فسالما معىن قوهلم، ال ... على املصدر : وقيل... قالوا خريا : تقول
 :يف رفعه وجهان؛ أحـدمها : "أما السالم املرفوع، فقال فيه". لفظه

: أمري سالم؛ واآلخر مبعـىن :هو سالم، و: أي ؛إعلى إضمار املبتد
' سالم': ، إذا جعل مبعىن التحية؛ فأضمر اخلرب؛ وجاز'سالم عليكم'

على التنكري لكثرة استعماله، فحذف األلف والالم كما حذفت من 
وراجع أيضا تفسري البيضاوي والبغـوي  ". 'اللهم'يف قولك ' الهم'

ـ  –؛ وقد نقله عنه 415يف نتائج الفكر، (والسهيلي   –ذكره ومل ي
  ).2/157ابن قيم اجلوزية، يف بدائع الفوائد، 

وهذه هي القاعدة املشهورة القاضية بأن ال يكون يف اجلملة الصدر  .79
  .راجع الفقرة التالية. حروف القول إال والقول مؤول بغريه

يف القرآن ال يأيت بعدها إال ' قال'وال ينقض هذا ما قلناه من أن  .80
تالية جاء فعل القول فيها كلها بصيغة القول احملكي؛ ألن األمثلة ال

يتضمن ): أي من أفعال الكالم(؛ وهذا من أفعال اإلنشاء 'قل'األمر، 
األحكام والشرائع واألوامر والنواهي؛ فلذلك عين املفسرون عناية 

يف (قال أبو البقاء الكفوي . خاصة ببيان ما أشكل فيه وحسب
لإلنشاء، كما أن  فعل اللسان هو لإلخبار ال): "1075الكليات، 

فعل سائر اجلوارح لإلنشاء ال لإلخبار؛ لكن الشرع جعل فعل 
 ".اللسان إنشاًء شرعاً؛ فصار كسائر أفعال اجلوارح

؛ ولو 'إن ينتهوا'، وهو 'قل ألجلهم هذا القول': أي: "قال الزخمشري .81
، وهي قراءة ابن 'إن تنتهوا يغفر لكم': لقيل' خاطْبهم به'كان مبعىن 
وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خريا ما {: وحنوهمسعود؛ 
وقال القرطيب ". خاطبوا به غريهم ألجلهم، ليسمعوه: }سبقونا إليه

  ار هذا ــأن يقول للكف) صلى اهللا عليه وسلم(أمر للنيب "إن اآلية 



 

 

  
  

والرأي عندي أن يحمل ". املعىن؛ وسواء قال ذه العبارة أو غريها
اللفظ ال على املعىن؛ والعربة يف تغيري الضمري إمنا هي  فعل القول على

  .واالستهانة م وإحلاقهم مبا يتحدث عنه' اإلعراض عنهم'يف 
يدل عليه؛ ' قل'املقول حمذوف، ألن جواب : "قال الزخمشري .82

يقيموا ' أقيموا الصالة وأنفقوا': قل لعبادي الذين آمنوا: "وتقديره
' ليقيموا'مبعىن' ينفقوا'و' يقيموا'ن يكون ؛ وجوزوا أ"الصالة وينفقوا

وإمنا جاز حذف الالم ألن ': ، ويكون هذا هو املقول؛ قالوا'لينفقوا'و
وقال قوله، قبله وبعده، عدد من ". 'عوض عنه' قل'األمر الذي هو 

يف (والزجاج ) 2/84يف املقتضب، (جلة النحاة واملفسرين، كاملربد 
وقد رد عليه أمحد بن املنري . والقرطيب) معاين القرآن وإعرابه

حينئذ يكون "اإلسكندري، يف حواشيه عليه، بأن جواب فعل األمر 
خربا عن اهللا تعاىل بأنه إن قال هلم هذا القول امتثلوا مقتضاه، فأقاموا 
الصالة وأنفقوا؛ لكنهم قد قيل هلم فلم ميتثل كثري منهم؛ وخرب اهللا 

الباعثة لكثري من املعربني عن تعاىل جيل عن اخللف؛ وهذه النكتة هي 
 ".العدول عن هذا الوجه من اإلعراب

محل لفظ القول على املعىن؛  يتوجه إال على هاهنا ال الغيبة ضمري ولعل .83
الكالم  ن أحكاما شرعية على الرسول تفصيلـفهذه اآليات تتضم

عليها، وبيان وجه العبادة فيها؛ فلذلك أوسع اهللا له يف العبارة عن 
خيفى أن القول الفصل يف ذلك ال يكون إال بالنظر يف كل  وال .ذلك

من ذلك  آية على حدا، مث مقارنتها بغريها، عسى أن تستخلص
  .أعلم واهللا .'التشييء' من فيهما  فائدة اإلسناد إىل ضمري الغيبة، مع

؛ ..."وموالي أوىل : "؛ أو..."وأنت أوىل : "وحق احلكاية أن يقول .84
  .يفة باألندلس عبد الرمحن الناصروذلك أنه خياطب اخلل

  ".ما أعرف أنا غري موالي: "وحق احلكاية أن يقول .85
وال يفتك أن يف معظم هذه األمثلة وصلة؛ أي أا مجيعا تلفق بني  .86

  .احلكاية والعدول، مع متييز واضح بينهما
فأوحينا إليه {: زلة أْي، حنوـتكون أنْ مفسرة مبن: "قال ابن هشام .87

وتحتمل املصدريةَ بأن . }ونودوا أن تلكم اجلنة{، }أن اصنع الفلك
 ىـيقدر قبلها حرف اجلر، فتكون يف األول أن الثنائيةَ لدخوهلا عل

املغين، " (األمر، ويف الثانية املخففةَ من الثقيلة لدخوهلا على االمسية
أنْ املفسرة، ): "220يف اجلىن الداين، (وقد قال املرادي قبله ). 47

يت حيسن يف موضعها أْي؛ وعالمتها أن تقع بعد مجلة فيها وهي ال
؛ وال }فأوحينا إليه أن اصنع الفلك{: معىن القول دون حروفه، حنو

  ".تقع بعد صريح القول، خالفا لبعضهم
  .وقد أشرنا قبل هذا إىل أن اجلملة الصدر مجلة تامة وكالم مفيد .88
 .رتكأم: ويف الكافية. ، وما سيأيت)3/162(راجع الكتاب  .89

  
  
  

 
 
 

ملاذا أنف ابن هشام من ذلك الكالم؟ وملاذا مل : وأعود فأسأل .90
' أنْ'يستنكف منه حنوي مثل سيبويه، الذي استشهد باآلية على أن 

أي أن ما بعدها على احلكاية؟ ملاذا منعوا أن حيكي اهللا  ؛فيها تفسريية
ب؟ على لسان نبيه كالما مل يقل بعد، وليس هو فيه املتكلم بل الغائ

  هل فيه تناقض بني األزل واحلدوث؟
وال يفتك أن العمدة فيه هي العامل؛ لكن العامل هنا ملغى؛ فال  .91

يناقض مقتضيات اخلطاب اليت ننادي باعتبارها يف حتليل األقوال 
  .احملكية واملعدولة على السواء

اليت جوز ' أن'لكن ). 47(؛ وراجع أيضا املغين )219(اجلىن الداين  .92
. املفسرة، بل اليت مسيت فيما بعد بالزائدة' أن'ءها ليست سيبويه إلغا

ملّا أن جاءوا ': فأما الوجه الذي تكون فيه لغوا فنحو قولك: "قال
و'ذهبت ،'ألكرمتك ا واِهللا أن لو فعلت3/152الكتاب، " ('أم.(  

ليس املراد عندنا إسقاط أن التفسريية من اللغـة العربيـة، وإقامـة     .93
فهذا ال يقوله عاقل؛ بل املراد التنصيص علـى أن   النقطتني مقامها؛

راجع (، يف هذا املقام، الغية ال تعمل شيئا، على قول الكوفيني 'أنْ'
 ).223-221اجلىن الداين، 

  البتة؟' الباء'ال تدخل عليها ' أي'أمل يتنبه سيبويه إىل أن  .94
  .سورة النساء من 4- 3-2كثري، يف تفسري اآليات  ابن .95
داخلة يف القول احملكي، ألا تعطفه على ما سبقه، والشك أن الواو  .96

أي لو زال ما يفصل بعضه عن (فينتظم اجلميع يف قول لو اتصل 
 .لكان مستقيما تاما) بعضه اآلخر

  وهل قيل لنا إنه تكلم؟ .97
  .ِرماض): 2/427(ويف السرية  .98
 ، وباألجنليزيةembrayageنريد ذا املصطلح ما يسمى بالفرنسية  .99

shift. من معجم البلدان، مادة (ع األمثلة اليت قدمنا هنا وراج
  ).21؛ ومن البيان املغرب، ص 36، واحلاشية 17صالرقيم، 

أو القول، (ألنه احملفل املرجوع إليه؛ وهو اخلطاب أيضا ' النص': قلنا .100
     ؛ فكأنك تنطلق من أدىن املراتب يف إسناد األقوال )أو التلفظ

 ال جتد فيها مرتبة أن تصل إىل إىل فتترقى أصحاا؛ إىل) أو امللفوظات(
، فتسندها إىل النص، أو )أو امللفوظات(من تسند إليه األقوال 

؛ ويرى أهل هذا الشأن بني هذه )أو التلفظ(اخلطاب، أو القول 
  .االصطالحات فروقا دقيقة ال نرى فائدة يف سياقتها هنا

، ترمجة 'النص الروائي، مناهج وتقنيات'هو كتاب برنار فاليط،  .101
). منه 50راجع ص ( 1999رشيد بنحدو، نشر سليكي إخوان، 

األسلوب املباشر، : وقد ترمجت األمناط الثالثة ترمجة حرفية؛ فقيل
 .األسلوب غري املباشر، األسلوب غري املباشر احلر

  
  
  



 

 

  
  

 .بإثبات النون؛ ولعله خطأ مطبعي !كذا .102
 M. GREVISSE, Le bon usage, douzièmeراجع  .103

édition refondue par A. Goosse, Editions Duculot, 
1991, p. 676. 

واملاضي املستمر واملستقبل املاضي يف مجليت القول احملكي إمنا مهـا   .104
  .ضرورة حنوية، ملطابقة زمان الفعل الصدر

واملاضي املستمر ) futur(واملستقبل ) présent(املضارع  .105
)imparfait ( واملستقبل املاضي)conditionnel présent (

أزمنة أغلبها إمنا هو ضرورة ) passé simple(واملاضي املنفصل 
أو (حنوية، لكنها مجيعا تسهم يف رفع اللبس عن هيئات اخلطاب 

  .وما حييط ا يف الزمان واملكان من أحياء وأشياء) حمافله أو بؤره
) أو مل تكتب بعـد (، ألن الروايات ال تكتب 'ونادتكم': وال تقول .106

  .املخاطببضمري 
كاهلمزة وهل (االستفهام سؤال بإحدى صيغ االستفهام املعروفة  .107

؛ واالستخبار هو االستفهام املعدول؛ فيكون االستفهام )وغريمها
، واالستخبار interrogation directeمقابل العبارة الفرنسية 

سئل : "ومثال االستفهام. interrogation indirecteمقابل 
؛ ومثال االستخبار )12نقد النثر، " ('لرجلَ؟فيم تعرف ا': بعضهم
 :قول لبيد

وحق ( عصافري من هذا األنام املسحرِ   فإن تسألينا فيم حنن فإننا
املسالك ( "فسألونا من أين أقبلنا"؛ )'فيم أنتم؟': االستفهام أن يقول

؛ )'من أين أقبلتم؟': ؛ وحق االستفهام أن يقول164واملمالك، 
أخبار " (م هل هم مستضعفون أم هم مستظهرونسأهلم عن أحواهل"

هل أنتم مستضعفون أم أنتم ': ؛ وحق االستفهام أن يقول39األئمة، 
؛ وحق 249اخلطابة، " (سأله هل هو يعلم ذاك"؛ )'مستظهرون؟

وقد قطع املستشرق ). 'هل أنت تعلم ذاك؟': االستفهام أن يقول
 .Wانيةاألملمن كتابه املترجم عن  306يف ص (وليم رايت 

WRIGHT, A Grammar of the Arabic Language, 
Cambridge, 1951 ( بأن العربية ليس فيها استخبار، وإمنا فيها

ما يبطل  –وغريها كثري  –وفيما سقناه من الشواهد . االستفهام
نشأ أن نلحقها  ومل حدته، على ي هذه املسألة حبثـولنا ف. دعواه
  .مورختتلط األ حىت ال القول، مبسألة

 
 
 

 
 
 

سواء أكانت هي نفسها البؤرة األصل، أم كان األصـل غريهـا،    .108
  .وكانت هي تقاس إليه

ولئن . ونستبعد أن تكون النية هي االستهزاء ا، بتقليد كالمها مثال .109
كانت النية هي إبراز دماثة أخالق هذه املرأة، وتواضعها، وحفاوا، 

و أوضح إشـارة علـى   فتغييبها من موقع املتكلم إمنا ه: فال تناقض
  .، بالتخلي عن موقع الصدارة للغري'األثرة'و' التواضع'

، ألن )37واحلاشـية   13راجع ما تقدم يف ص (وال يعضده شيء  .110
  :املخاطب يف القصيدة هو عبلة؛ ومطلعها

  .يا عبلَ أين من املنية مهريب   إن كان ربي يف السماء قضاها
. 'ال أريد من النساء سـواها ': هب أن لك صديقا يردد على الدوام .111

ال أريد مـن  ': فإذا غاب، وذكره عندك غريك، ال تتمالك أن تقول
نعم، أعرفه؛ أليس هو الذي ال يفتأ ': ؛ كأنك قلت له'النساء سواها
  'يقول كذا؟

وذلك أن حقيقة ما حيدث يف املخاطبة هو أن املتكلم ما دام يتكلم  .112
ا هو متكلم بالقوة، مل يظهر فإنه يكون هو نفسه سامعا، والسامع إمن

 .منه بعد جواب
  ).288(الوحشيات  .113
ودع ذا، وارجع إىل ما سقناه  أليس صحيحا أن األدب إمنا هو لغة؟ .114

وملزجها بني احلكاية والعـدول   !إليك من نصوصهم جتد هلا حالوة
وهلذه الوصلة اليت وقفناك  !وسلوكها مسلك العدول املطلق طالوة

  !م أهل زمانناعليها شبها شديدا بكال
مع تغيري ما جيب (وال يسعنا يف اخلتام إال أن نردد ما قاله ابن املعتز  .115

ولعل بعض من قصر عن السبق إىل تـأليف هـذا   : "، ونصه)تغيريه
الكتاب ستحدثه نفسه ومتنيه مشاركتنا يف فضيلته، فيسمي فنا مـن  

به كالمـا  بغري ما مسيناه به، أو يزيد يف الباب من أبوا) القول(فنون 
منثورا، أو يفسر شعرا مل نفسره، أو يذكر شعرا قـد تركنـاه ومل   

إما ألن ذلك مل يبلغ يف الباب مبلغ غريه، فألقيناه؛ أو ألن  –نذكره 
وليس من كتاب إال وهذا ممكن فيه ملـن  . فيما ذكرنا كفاية ومغنيا

أراده؛ وإمنا غرضنا يف هذا الكتاب تعريف النـاس أن احملـدثني مل   
ويف دون ما ذكرنـا  ). القول(بقوا املتقدمني إىل شيء من أبواب يس

  ).3-2كتاب البديع، " (وباهللا التوفيق. مبلغ الغاية اليت قصدنا

  
  

    



 

 

 
 
دار الفكـر، بـريوت،    اإلتقان يف علوم القرآن، للسيوطي، .1

  .لبنان
حققه حممد عبد اهللا اإلحاطة يف أخبار غرناطة، البن اخلطيب،  .2

  .1973، 2. خلاجني، القاهرة، طعنان، مكتبة ا
حتقيق حممـد ناصـر   أخبار األئمة الرستميني، البن الصغري،  .3

  .1986وإبراهيم حناز، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 
حققه عبـد املـنعم    األخبار الطوال، أليب حنيفة الدينوري، .4

عامر، وراجعه مجال الدين الشـيال، نشـرته وزارة الثقافـة    
  .هرةواإلرشاد القومي، القا
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   -الفونيمات –حتليل األخطاء السمعية يف مستوى األصوات اللغوية املفردة 

  عند متعلمي اللغة العربية من الناطقني بغريها
 

  )*( حممد أبو عيد. فيصل صفا و أ.د

  

  ملخص البحث  
قصدت هذه الدراسة إىل الكشف عـن األخطـاء   

 -الفونيمات –املفردة  اللغوية األصوات مستوى السمعية يف
ولتنفيـذ ذلـك    الناطقني بغريها، العربية من عند متعلمي

وهو منهج يقـوم   اعتمدت الدراسة منهج حتليل األخطاء،
   وصـف األخطـاء    . أ:   على ثالث خطوات متوالية هي

  .اقتراح احللول .حتليل األخطاء، جـ .ب
وقد خلصت الدراسة إىل نتيجة مفادها أن أكثـر  

تقع نتيجة إخفـاق   ،وىيف هذا املست ،األخطاء السمعية
الطلبة يف متثل كثري من مالمح النظام الفنولوجي العـريب  

وقد اقترحت الدراسة عددا من  ،هذا. وخصائصه املتميزة
  .األخطاءتلك التوصيات واحللول ملعاجلة 

  مدخل
حتاول هذه الدراسة أن تكشف عـن املشـكالت   

ها، من العربية من الناطقني بغري متعلمو اللغوية اليت يواجهها
 املستوى السـمعي،  صوات العربية علىأحيث التمييز بني 

وهـو   منهج حتليل األخطاء، الدراسة تعتمد ولتنفيذ ذلك،
  : خطوات متوالية، هي  ثالث من منهج يتكون

  .وصف األخطاء - أ
 .حتليل األخطاء  - ب
  .تقدمي احللول -ج

وقد أجريت الدراسة على جمموعة من طلبة مركز 
معة البلقاء التطبيقية، وكان عـددهم   اللغة العربية يف جا

عشرة طالب من املستوى الثالث، ومن جنسيات متعددة 
أمـا  ). الفرنسية والروسية والتركية والغانيـة والغينيـة  (

اختبارات، كل  ةإجراءات الدراسة فقد تشكلت من ثالث
اختبار ينطوي على جمموعة من النصوص واجلمل املنتقاة 

الصـعوبات الـيت    وف علىالوق بقصدية وعناية، بغرض
  .مسعيا بني األصوات العربية يف التمييز الطلبة يواجهها

  :ووصف األخطاء االختبارات 
  :االختبار األول 

تكون هذا االختبار من أربع فقرات متتالية، أمليت 
  : على الطلبة، هذه الفقرات هي 

اجلندية عليه خان أثناء احلـروب،   حني هان شرف -
أن خان حان وقت حسابه،  واختار اهلروب، وبعد

فحبس رهن احملاكمة، وبعد انقضـاء احلـول رأى   
  .اهلول، فخول القائد حمكمة عسكرية للنظر يف أمره

مـن   يقـف  وكان ظبيانيا، يكن ومل ذبيانيا النابغة كان -
 مث يكـن  فلم ذليل، غري وموقف ظليل مكان يف النعمان
  .من ذم

الوسائل  أنعم اهللا على الطاغية باملال، وسخر له من -
وجعلـه   فجمع املال والغلب، السطوة إىل ما يصل به

  األردن/  آدااو قسم اللغة العربية –جامعة الريموك  )*(



  

 

األسرار  وعلى األحراس، زاألحرا على وجعل أحرازا،
  .أزراراً

سار احلاكم سرية حسنة، حىت صار مضرب املثل يف  -
فصام عن الظلم، وما سام الناس اخلسف، وما ذلك، 

أحدا، وال صب  يف القصر إىل القسر، وال سبجلأ 

  .ام غضبه، وال جلأ إىل سيف يف صيفعلى بريء ج
ن تـبني أ  ،وبعد النظر يف ما خطته أيدي الطلبـة 

لية الـيت يوضـحها   أخطاءهم جاءت على الشاكلة التا
  : )1(اجلدول رقم 

الكلمة  
اليت وقع 
  ا اخلطأ

  الصور اليت كتبت ا الكلمة وعدد الطلبة الذين سجلت عندهم

  العدد  )د(الصورة   العدد  )جـ(الصورة   ددالع  )ب(الصورة   العدد )أ(الصورة 

  x  x  x  x  1  خان  5  حان  هان

  x  x  x  x  1  أثن  3  أسناء  أثناء

  x x  x  x  x  x  1  عن  أن

  x  x  x  x  1  خن  3  حان  خان

  x  x  x  x  1  خن  3  خان  حان

  x  x  x  x  x  x  2  رحن  رهن

  x  x  x  x  x  x  2  ولاحل  اهلول

  x  x  x  x  x  x  2  دالقاع  القائد

  x  x  x  x  x  x  4  سكريةأ  عسكرية

  x  x  x  x  2  ظبيانياً  1  بيانياًز  ذبيانياً

  x  x  x  x  3  ذبيانياً  1  زبيانياً  ظبيانياً

  x  x  x  x  1  ذليل  3  ليلض  ظليل

  x  x  x  x  2  دليل  1  ليلظ  ذليل

  x  x  x  x  1  سم  1  مذ  مث

  x  x  x  دام  1  ظم  1  مد  ذم

  x  x  1  تغية  1  طغية  1  يتطغ  الطاغية

  x  x  x  x  2  يصيل  2  ليس  يصل

  x  x  x  x  4  الصطوة  1  أصتو  السطوة

  x  x  x  x  x  x  1  فجمعا  فجمع

  x  x  1  اهلراس  2  أحرزا  2  حراساأل  األحراز

  x  x  x  x  1  احلكم  1  وااحلاكم  احلاكم



  

 

           

  x  x  x  x  x  x  2  أن  عن

  x  x  x  x  1  ىمس  1  صام  سام

  x  x  x  صالة  1  سام  1  صم  دصا

  x  x  x  x  x  x  2  احلسف  اخلسف

  x  x  x  x  x  x  4  جلع  جلأ

  x  x  x  بريع  1  برئن  1  برع  بريء

  x  x  x  x  x  x  2  الصيف  السيف

  x  x  x  x  3  القصر  1  الكسر  القسر

  x  x  x  x  x  x  1  أسرار  أزراراً

  x  x  x  x  x  x  1  شارف  شرف

  x  x  x  x  1  اخطار  2  اختر  اختار

  x  x  1  حسيبه  1  حسبه  1  حسب  احلساب

  x  x  x  x  1  حمقمة  1  احملكمة  احملاكمة

  x  x  x  x  x  x  1  اينقضاي  ءانقضا

  x  x  x  x  x  x  1  راع  رأى

  x  x  x  x  x  x  1  للنظار  للنظر

  x  x  x  x  1  النئمان  1  النعمن  النعمان

  x  x  x  x  x  x  1  مكن  مكان

  1  أحرزا  1  األحراز  1  العحراس  1  األحرس  األحراس

  x  x  x  x  x  x  1  سرة  سرية

  x  x  x  x  1  سر  1  سار  صار

  x  x  x  x  x  x  1  اهلروب  احلروب

  1  احلروف  1  احلرب  1  احلروب  1  العروب  اهلروب

  x  x  x  x  1  سر  2  صار  سار

  x  x  x  x  x  x  1  القسر  القصر

 
 

    

 



  

 

   :الثاين االختبار 

تألف االختبار الثاين من فقرتني ومخس مجل مستقلة، 
  : أمليت على الطلبة تباعا، وهي على الشكل التايل

، مث سأل كان الشيخ هرماً فانياً، فسعل سعاال خفيفاً -
  .صاحبه سؤاالً سخيفاً

كر ما حاك من كيد، لقد دق العـدو  ارمبا حاق بامل -
أبواب املدينة فدك حصوا، ولكن قائد املدينة قرر 

  .أن يقاوم، فكرر النداء جلنوده باملقاومة
 

 
  .كل صغري وكبري مستطر -
  .تطلع الشمس من املشرق -
  .ل الرجل بظل الشجرةاستظ -
  .حولك استطلع األمور واستشر من -

عن  )2(هذا، ويكشف اجلدول التايل واملرقوم بالعدد 
  : األخطاء اليت سجلت عند الطلبة يف هذا االختبار 

     

  )2(جدول رقم                                    

الكلمة اليت 
وقع ا 
  اخلطأ

  الصور اليت كتبت ا الكلمة وعدد الطلبة الذين سجلت عندهم

  العدد  )د(الصورة   العدد  )جـ(الصورة   العدد  )ب(الصورة   العدد )أ(الصورة 

  x  x  1  سوعالً  1  صعاالً  3  سئالً  سعاالً

  x  x  x  x  1  سحبه   1  صحبه  صاحبه

  x  x  x  x  2 بلماقري  2  املكر  املاكر

  x  x  x  x  1  بامكوم  2  املقومة  املقاومة

  x  x  1  مسضطر  1  مسطتر  2  مصطتر  مستطر

  x  x  x  x  2  استذل  1  استزل  استظل

  x  x  x  X  x  x  1  حالسي  الشيخ

  x  x  x  x  1  حرميا  2  حرماً  هرماً

  x  x  x  x  x  x  3  فسأل  فسعل

  x  x  x  x  x  x  1  صعاالً  سؤاالً

  x  x  x  x  1  قيت  1  كيض  كيد

  x  x  1  كرار  1  رارقف  2  كرر  قرر

  x  x  x  x  x  x  1  تتلع  تطلع

  x  x  x  X  x  x  1  مسسال  الشمس

  x  x  x  x  x  x  1  رقاملس  املشرق

  x  x  x  x  x  x  1  جرةالس  ةالشجر



  

 

            

  x  x  x  x  x  x  2  مورالع  األمور

  x  x  x  x  x  x  1  ةنيف  فانيا

  x  x  x  x  x  x  2  قح  حاق

  x  x  x  x  1  حق  1  حك  حاك

  x  x  x  x  x  x  1  قفد  كفد

  x  x  x  x  x  x  1  وميق  يقاوم

  x  x  x  x  x  x  1  واسح  حصوا

  x  x  x  x  x  x  1  رارق  كرر

  x  x  x  x  1  لعاسطت  1  طلعاص  استطلع

  x  x  x  x  x  x  1  ائدك  قائد

  x  x  x  x  x  x  1  لزف  فظل

  : االختبار الثالث

  :تكون هذا االختبار من فقرة واحدة، هي التالية

دلّ الرجل سائال على الطريق، فضل السائل، وقاده 
وحذره الضرب يف األرض إىل غري الدرب الذي يقصده، 

 ال خيضـع ل الطريق، فظل خيدع نفسه ورجل من أنه ض
وآثر أن يردى وال يرضى باالعتراف خبطئـه،   ،للنصيحة
  ى ــحىت أسلمته األضواء إل ،ضوء السرابي يبتغ ومشى

  

  

األدواء، وجلس يف الصحراء ال يستطيع حراكاً، فمر به 
ـ    هرجل رق له، فأراد أن يرفده وهو يرفضه، حـىت غلب

اجلوع، فلم يستطع اجلمع بني الدالل والضالل، فأكـل،  
  .اه الرجل إىل الطريق الصحيحوهد

أن األخطاء  إمالء هذه الفقرة على الطلبة تبني وبعد 
  : السمعية لديهم كما يلي 

  
الكلمة اليت وقع 

  ا اخلطأ
  الصور اليت كتبت ا الكلمة وعدد الطلبة الذين سجلت عندهم

  دالعد )د(الصورة   العدد  )جـ(الصورة  العدد )ب(الصورة العدد )أ(الصورة
  x x x X x  x 2  يرفده  يرفضه

  x X x  x 1  قاضه 2  قده  قاده

  x X x  x 1 أذره 1  حزره  حذره

  x X x  x 1  ذل 2  دل  ظل

  x x x  X x  x 2  خيدع  خيضع

  x  x 1  شراب 1  السرب 3  الصراب  السراب

  



  

 

                

  x  x 1  دوع 1  ضواء 1  دو  ضوء

  1  األدواء 1  أضواع 1  أضوع 1  أدواء  األضواء

  x  x x  x 1  صحراع 1  الصحر  الصحراء

  x  x x  x 1  يستطيعوا 1  يستطع  يستطيع

  x  x 1  فعراد 1  فأرض 1  اأرد  فأراد

  x x x  x x  x 4  يرفضه  يرفده

  x  x x  x 1  اجع 1  اجلع  اجلوع

  x x x  x x  x 2  الدلل  الدالل

 x x x x x x 2  الضلل  الضالل

 x x x x x x 1  دل  ضل

 x x x x 1  يكصده 2  يقسده  يقصده

 x x x x x x 1  جالس  جلس

 x x 1 حداه 1  حده 2  هده  هداه

 x x x x 1  أذره 1  حزره  حذره

 x x x x x x 1  عنه  أنه

 x x x x 2  خيضع 1  يقضع  خيدع

 x x x x 1  آسر 1  عاثر  آثر

 x x x x x x 2  عن  أن

 x x x x x x 1  باإلتراف  باالعتراف

 x x x x x x 1  مش  مشى

 x x x x x x 1  أصلمته  أسلمته

 x x x x x x 1  حراقني  حراكا

 x x x x x x 2  الدرب  الضرب

 x x x x x x 1  ضرب  درب

 x x x x x x 2  خبطعه  خبطئه

 x x x x 1  صحراع 1  الصحر  صحراء

 x x x x x x 1  النسيحت  النصيحة

 x x x x 1 األضواء 1  العدو  األدواء

 x x x x x x 1  رك  رق

 x x x x x x 1  فأقل  فأكل

 x x x x x x 1  الطرق  الطريق

  

 



  

 

  حتليل األخطاء ودراستها

خنلص من العـرض السـابق إىل أن األخطـاء    
: ددة، هيالسمعية، عند الطلبة، تركزت يف أصوات حم

، /ش/،/س/،/ز/، /ذ/،/د/ ،/خ/ ،/ح/ ،/ث/ ،/ت/، /ء/
، /ي/، /و/،ه/ك/ ،/ق/ ،/ع/ ،/ظ/ ،/ط/ ،/ض/ ،/ص/
  /).ِ-/ ،/َ-/ ،/ٌ-/ ،/ا/

حتليـل   اول بالدرس هذه األصوات، حمـاولني سنت
  .علة وقوعه عن والكشف إاخلط

  /: ع/، والعني /ء/اهلمزة -
على عديدين طلبة لوحظ أن اهلمزة سجلت عند 

بـدالً   "جلع"، و"أن"بدال من " عن"، كما يف /ع/هيئة 
بـديال  " صعاال"، و"أنه"بديال عن " عنه"، و " جلأ"من 
يف دراسـات   إهذا اخلط وقد لوحظ مثل "...سؤاال"عن 

  .)1(هلذه الدراسة  أخرى سابقة
 جهة أخرى، وبطريقة معكوسة، مييل الطلبة إىل من

 وذلك بسبب فقـدان  مهزة، أنه العني على صوت تسجيل

ينتج . )2(يف أنظمتهم الفنولوجية  الصوت هذا مثل وجود
خلط عنـد الطلبـة بـني     -بطبيعة احلال – عن ذلك

ـ ، /)ء/، /ع(/الفونيمني   إوهذا ما يفسر حدوث اخلط
  .السمعي يف متثل صويت اهلمزة والعني

هذا، ويرى بعض الباحثني أن اخللط بني الصوتني 
عائد إىل النظام الكتايب العريب، والذي بسببه تتشابه 
الرموز الكتابية اخلاصة باهلمزة والعني، فاهلمزة كتابة هي 

  .)3(رأس العني 
  /:ت/، والتاء/ط/الطاء -

بدالً من " تغية"كما يف ] ت[ تاء/ط/اءسجلت الط
بدالً من " تتلع"، و"السطوة"بدالًً من " أصتو"، و"طاغية"
، ]ط[طاء/ت/ويف اجلانب املقابل سجلت التاء ."تطلع"

، مما يشري إىل وجود "اراخت"بدالً من  "اخطار"كما يف 
، وهو يعود إىل عدم متثل /ت/،/ط:/خلط بني الصوتني

 هذين الصوتني، بني مييز الذي التفخيم مللمح املتعلمني بعض

فونيمي  إحداث ختالف إىل ،يف احملصلة النهائية ،يؤدي مما
 وهو ختالف يقود ،/ط/والطاء /ت/فونولوجي بني التاء

  .الفنولوجية العربية البنية قوانني حبسب ،املعىن تغري إىل
] ط[طاء/ ت/فإن تسجيل التاء  ،من جانب آخر
بدالً ) رتر، مصططر، مسطمصطت: (يف كلمات من مثل

بدالً من استطلع، ال ) اصطلع، اسطتلع(من مستطر، ويف 
بل  ،فحسبالسطور السابقة،  يعود إىل ما مت بسطه يف

 إن اخللل يف متييز هذا الصوت يف هذا النسق الصويت،

 نات فونيم التاءوعائد إىل فشل الطلبة يف امليز بني ألوف

الناحية الفونتيكية  من ،طاء هو هنا ]ت[التاء فألوفون ،/ت/
الناحية الفنولوجية، وعليه  من /ت/الصرفة، ولكنه تاء

وعليه فإن اخلطأ يف  حقاً، ما مسعوه املتلقون سجل فقد
متييز هذا األلوفون لفونيم التاء عائد، بال شك إىل الفشل 
يف متثل التنوعات الصوتية للفونيمات اليت جيسدها النظام 

  .الفنولوجي العريب
بعض الباحثني قد أشاروا إىل تكرر وقوع  وكان

، غري )4(عند املتعلمني األجانب عموماً  إمثل هذا اخلط
  .يأتوا بتفسري علمي مالئم ملثل هذه الظاهرة أم مل

أن هذا الفشل يف متثل املماثلة  إىل هنا اإلشارة وجتدر
الفنولوجية يف هذا النسق، ال يعود غالباً إىل عدم وجود 

 بوصفه] ط[ فونو، بل إىل عدم وجود أل/ت /فونيم التاء
  .)5(يف اللغة األم / ت/تنوعاً لفونيم التاء

  /:ث/الثاء -

 يناًس الطلبة بعض عند ،كتابة حتقق هذا الصوت
، وقد لوحظ هذا اخلطأ "أثناء"، بدالً من "أسناء"كما يف 



  

 

خلت أوراق  بينما  )نينييوالغ الغانيني( عند الطلبة األفارقة
  .غريهم منه

التقصي عن علة هذه الظاهرة، عند  وعند حماولة
لغات أخرى،  الطلبة األفارقة حتديداً، تبني أم يعرفون

مييزون صوت و جيدة، معرفة مثل اإلجنليزية والفرنسية،
املستويني النطقي  على اتالثاء متاماً، يف نصوص تلك اللغ

 لغوي يفسر على تعليل قفن فلم وإىل ذلك. والسمعي

بني صويت  وجود تقارب خمرجي غري عندهم، هرةالظا هذه
  .)6(األسنانية  ،البني أسنانية، وصوت السني ،الثاء

وقد أعاد بعض الباحثني وجود هذه الظاهرة إىل 
ثار اللهجة العامية املصرية، إما بسبب آكوا أثراً من 
تأثراً بوسائل  أو املصريني، زمالة بسبب أو اإلقامة يف مصر،
 نومما يعضد ذلك أ. )7(قة باللهجة املصرية اإلعالم الناط

فئة من الطلبة األفارقة، الذين أجريت الدراسة عليهم، 
مصريني، درسني ي ميدأتلقوا دروسهم األوىل على 

حيث كانوا ينطقون الثاء يف كل السياقات، وعليه، فقد 
، /س/،/ث/نشأ عند هؤالء الطلبة خلط بني الفونيمني

  .ستويني املنطوق واملسموعومن مث ظهر اخلطأ يف امل

  /:ح/احلاء -

 ،عند بعض الطلبة ،]خ[خاء وقد ُمثل هذا الصوت
كما يف اهلروب ] هـ[بدالً من حان، ومثلت هاء "خان"

ُجسد / ح/بدالً من احلروب، وعليه فإن فونيم احلاء 
  ].هـ[و ]خ[كتابة برمزي 

 االستقبايل السماعي التمثل يف ،الفشل هذا يعود وقد

 الطلبة لغة يف الصوت هذا فقدان إىل ،]ح[ حلاءا لصوت

 هيئة على الصوت هذا نطق إىل مييلون فإم ،وعليه األم،

 يفعل الطالب كان وإذا األم، لغتهم يف ما صوت من تقربه

 على ذلك صانع فهو املنطوق، املستوى على ذلك

  .)8( أيضاً املسموع املستوى

 بني التمييز يف الفشل هذا فإن أخرى، جهة ومن

 نطقاًً ببعض، بعضها خلط إىل يؤدي احللقية احلروف

   .)9( مساعاً متثلها عليهم فيشتبه ومسعاًً،

  /:خ/ اخلاء -

 كما ،]ح[هيئة على كتابة الصوت هذا ُسجل وقد

 من بدالً "احلسف"و ،"خان" من بدالً "حان" يف

 بدالً "السيح"و ،"خول" من بدالً "حول"و ،"اخلسف"

 دراسات يف نفسها املالحظة تسجيل مت قدو ،"الشيخ " من

  .)10( الدراسة هذه غري أخرى

 متثل تفسري يف قدمناه ما الظاهرة هذه على وينطبق

 على يصعب فقد خاء، أنه على مساعياًً /ح/احلاء صوت

 أوروبية،اهلندو اللغوية األصول ذوي من خاصة الطلبة، بعض

 تأصوا  من قريب حنو على األصوات هذه ينطقوا أن
 بعضها خلط إىل مييلون فالطلبة ،وعليه لغام، يف مألوفة

   .)11( ومساعاً نطقاً عليهم فتشتبه ،ببعض

  :ض/، والضاد/د/الدال -

كما يف  ،]ض[هيئة على كتابة /د/صوت ُسجل
فأراد،  " من بدالً "ضافأر"و ،"قادة" من بدالً "اضةق"
، "عدخي"من  بدالً " خيضع"و ،"هيرفد" من بدالً" يرفضه"و
سجلت  املقابل اجلانب ويف ".كيد" من بدالً "كيض"و

 كما يف كتابة، /د/الطلبة داال عند بعض /ض/الضاد

، "ضوء"بدالً من " ءدو"و ،"خيضع"بدالً من " عخيد"
 ."ضل" من بدالً "دل"و ،"األضواء" من بدالً "واألدواء



  

 

/ ض/الضاد صويت بني مساعياً خيلطون فالطلبة ،وعليه
، عن الفشل  وهذا اخللط ناتج، مرة أخرى/.  د/والدال

الذي مييز بني الصوتني  ،العريب يف متثل النظام الفنولوجي
؛ فالضاد هي النظري املفخم "فخيمالت"عن طريق ملمح 

هذا  مثل وجود لدال، وقد يكون الفشل نامجاً عن عدمل
ومبعىن  .يف اللغة األم بالنسبة للطالب التخالف الفنولوجي

ضمن تنوعات فونيم  إن وجد - ح التفخيمآخر، فإن ملم
 ؛فإنه ال يوظف فونولوجيا - األم يف لغة الطالب/ د/الدال

تفخيم الدال فونيماً  أي ال جيعل الصوت الناشيء عن
  .مستقالً متميزاً

  /:ظ/، والظاء/ذ/الذال  -

لوحظ أن الطلبة خيلطون مساعياً بني صويت الذال  
، كما ]ظ[كتابياً  /ذ/الذال سجلت فقد /.ظ/، والظاء/ذ/

، "ظليل"بدالً من " ذليل"ذبيانياً، و"بدالً من " ظبيانياً"يف 
" ذبيانياً" ، كما يف ]ذ[ذاال / ظ/يف حني سجلت الظاء

  ."ظبيانياً"بدالً من 

عما قلناه بشأن الضاد خيتلف  إن القول هنا ال
النظام الفونولوجي  إن الطلبة فشلوا يف متثل والدال، إذ

بواسطة  /ذ/ والذال/ ظ/ صويت الظاء بني مييز الذي العريب
  .ملمح التفخيم

كتابياً  /ذ/صوت الذال سجل جهة أخرى، من
، "ذبيانياً"بدال من " يانياًزب"، كما يف ]ز[على هيئة زاي 

، كما ]د[، وعلى هيئة دال هحذر"بدالً من  "هرزح"و
  ".ذم"بدالً من " دام"و "دم"، و"ذليل" بدالً من "دليل"يف 

فقد يكون / ز/الذال زايا  فيما يتعلق بتمثلأما 
 - صوت الثاءاإلشارة إليه عند عرض   كما سبق-نامجاً

على أيدي  األفارقة قد تلقوا تعليمهم عن أن بعض الطلبة

مدرسني درسوا يف  ييدأمدرسني مصريني، أو على 
الذال زايا، ومن هنا  مصر، ومن مث فهم تعلموا نطق

 ناتج عن هنا أن اخلطأ أي ؛ فونيمال هذا ينجم اخلطأ يف متثل

  .سبب خارجي غري لغوي

، فقد ]د[داال / ذ/الذالبتسجيل  أما فيما يتعلق 
خطأ  هو بل ،مسعياً خطأ - رىحبسب ما ن- ال يكون
 بني اجلرافيمني مييز الذي العريب اخلط نظام إىل عائد كتايب

فقد يقع مثل هذا  ،وعليه فقط، بواسطة النقطة] د[و] ذ[
مل يتمكنوا جيداً من النظام  عند طلبة - قلته على -اخلطأ

  .الرموزي الكتايب يف العربية

، ]ز[، زايا /ظ/قابل ذلك، ُسجل الظاء ويف م
دال من ب "لاستز"، و"ظبيانيا"، بدالً من "نيازبيا"كما يف 

أضراب هذه الظاهرة، فإن  يف القول سبق وكما ،"استظل"
هنا ينجم عن عامل خارجي ال لغوي؛ أي بسبب  اخلطأ

 أو يف بيئات مصرية، ومبعىن ،تعلم النطق على يد مصريني

  .هذه الظاهرة بأثر من العاميات العربيةنشأت  آخر،

  /:ز/الزاي  -

 " اهلراس"و" األحراس" يف كما ،]س[ الزاي سجلت

  ".أزرار"من  بدالً "أسرار"و ،"األحراز" من بدالً

بني صويت  التخالف فإن ،الفنولوجيةومن الناحية 
 ،"اجلهر"التمييزي  امللمح يف يكمن ،/س/ والسني /ز/ الزاي
 يف مت توظيفه ما وهو .للسني اجملهور النظري هي فالزاي
فونيما  /ز/اجملهورة السني جلعل العريب الفنولوجي النظام

 فلمح ،...زار سار، آخر يؤدي إىل تغري املعىن، كما يف

 بني الداليل متييزي أدى إىل التخالف ملمح وهو هنا، اجلهر

 متثله،يف األجانب  املتعلمني بعض فَشل أمر وهو الكلمتني،



  

 

 مثل هذا التمييز وجود عدم إىل ذلك يف السبب ورمبا يكمن

  .لغة املتعلم األم يف /س/و ،/ز/ بني الفنولوجي الفونيمي

يف متثل هذا اجلانب الفنولوجي،  ومما يؤكد الفشل
، ]ز[على هيئة /س/السني صوت سجلوا قد الطلبة بعض أن
  .من األحراس بدال"أحرزا "و "األحراز" يف كما

  /:ص/، والصاد/س/السني -

أجريت، أن الطلبة  اليت الثالثة االختبارات يف لوحظ
كما يف تدوين  ،/ص/ ،/س/خيلطون وبكثرة بني صويت

 بدال من "الصطوة"و "أصتو"يف  ]ص[ صادا/س/السني

بدالً من  "الصيف"و ،"سام" بدال من" صام"، و"وةالسط"
من  بدال "الصراب"و ،"سار" من بدالً "صار"، و"سيفال"
 ويف اجلانب ."مستطر" من بدال "مصطتر"،و"السراب"

 "يسل" كما يف ،]س[ سينا /ص/الصاد سجلت ،املقابل
بدال " سار"، و"صام" من بدال ""سام"و ،"يصل" من بدال
" النسيحت"و ،"القصر" من بدال" القسر"، و"صار"من 
 ؛"حصوا" من بدال" حسوا"و ،"النصيحة" من بدال
 أخرى يف دراسات إاخلط هذا مثل تكرر لوحظ ولقد

  .)12(بغريها من الناطقني متعلمي العربية  على أجريت

عائد إىل / ص/، و/س/إن هذا اخللط بني الصوتني
ة ، هذا من جهة، ومن جه)13(التشابه القوي بينهما

أخرى فإن نطق األصوات املطبقة يشكل صعوبة بالنسبة 
نطقها إىل جمهود أكرب يتمثل  لألوروبيني خاصة، إذ حيتاج

  .)14(بتقعر اللسان وتراجعه إىل اخللف 

تعود / ص/وهذه الصعوبة يف نطق الصوت املطبق
  مفقودة يف اللغات/ س/إىل كون مسة التفخيم يف صوت 

مث إن هذا  ،)15( ن اللغاتم ريكث األوروبية خاصة، ويف 
من أجل  فنولوجيا يوظف ال فإنه وجد إن )التفخيم( امللمح

  .إحداث تغري فونيمي

نطق صوت الصاد إىل  يف مييلون وعليه، فالطلبة
، ولذا تصبح )16( سلب هذا الصوت ملمح اإلطباق

يف  -السني صاداً متثل ، ومن مث فإنسيناًعندهم الصاد 
 بني الصوتني، وعدم اخللط هذا عن ينجم -املعاكس االجتاه

  .لتخالفي بينهماااإلدراك احلقيقي للملح  على الوقوف

بني  اخللط يفسر كان وإن ،التحليل هذا مثل إن
الطلبة  تسجيل تفسري يف ينجح ال فإنه ،/ص/ ،/س/الصوتني

كما يف الكلمتني  ،]ص[على أنه صاد /س/لصوت السني 
/ س/تلف؛ إن السنيخم جد هنا فاحلال ،)السطوة، مستطر(

فهي  األكوستيكية، تيكيةنالفو الناحية من ]ص[ هنا هي
يف  التفخيم وملمح ،/س/ السني لفونيم ألوفوين تنوع
إمهاله،  يتم بل ،فونولوجياً يوظف ال هنا /س/السني

باعتباره عنصراً غري متييزي يف مثل هذه األنساق الصوتية 
  .يف البنية الفنولوجية العربية

  /:س/والسني ،/ش/الشني -
صويت السني  بني الطلبة عند خلط وجود لوحظ

 :يف كما الشني سينا، فقد سجلت ،/ش/والشني ،/س/
الشيخ، ( من بدالً )السجرة املسرق، السمس، السيح،(

، ويف املقابل سجلت السني )الشمس، املشرق، الشجرة
غري  ،"السراب" من بدالً )شراب( :هي شيناً يف كلمة يتيمة

 إالّ عند الطلبة األفارقة مل ُيلحظ ورودها اهرةهذه الظ أن

وهي مالحظة  ،)والشني ظاهرة اخللط بني السني أي(
  . )17(سجلت يف دراسة أخرى 



  

 

وال نستطيع اآلن أن نقدم حتليالً لغوياً يفسر 
حدوث مثل هذه الظاهرة، إذ يتطلب األمر الوقوف 

  .ةفريقيألعلى البنية اللغوية الفنولوجية لبعض اللغات ا

العريب يف  من جهة أخرى، قد يسهم نظام الكتابة
، نتيجة /ش/،/س:/الصوتني بني إحداث مثل هذا اخللط

يف إطار العملية ] ش[و ]س[اجلرافيمني للخلط الكتايب بني
ال مييز بينهما ] ش[و] س[فيمان االقرائية والنطقية، فاجلر

  .سوى التنقيط
  /:ك/والكاف/ ق/القاف  -

لوحظ أن  ثالثة اليت أجريت،االختبارات ال حبسب
 بدالً "الكسر"يف  كما ،]ك[هيئة على سجل القاف صوت

 "يكصده"و ،"احملاكمة" من بدالً "احملقمة"و ،"القسر" من
" مكوم"، و"رق" بدالً من" رك"و ،"يقصده " من بدالً

على / ك/الكاف سجلت ويف املقابل ".بدالً من املقاومة
" فأقل"، و"حراكا"من بدالً " حراقني" ، كما يف/ق/هيئة
" قيت"و ،"كرام" من بدالً "يماقر"و ،"فأكل" من بدالً

  ".كيد"بدالً من 
هو صوت غريب بالنسبة / ق/إن صوت القاف

للمتعلمني األوروبيني واألفارقة، ومن مث فهم مييلون إىل 
تقريبه نطقاً إىل صوت يقاربه خمرجياً يف لغتهم األم، هذا 

إ ن هذا اخلطينجم ع، و/ك/الصوت هو صوت الكاف 
  .النطقي، خطأ يف متثل هذا الصوت مساعياً

د يقو السماعي النطقي التمثل يف اخلطأ وهذا
املتعلمني إىل اخللط بني الصوتني يف بعض السياقات 

  .اللغوية، وهو ما يفسر احلالة املوصوفة أعاله
  /:هـ/اهلاء -
ئات خمتلفة، ل هذا الصوت كتابة على هيجُس

 ،"هان"بدالً من  "حان" يف كما ،]ح[هيئة على سجل فقد

، "اهلول"بدالً من " احلول"، و"رهن"بدالً من " نحر"و
، ]خ[، وقد سجل على هيئة "هداه"بدالً من " حداه"و

، ]ع[، وسجل على هيئة "هان"بدالً من " خان"كما يف 
  ".اهلروب"بدالً من " العروب"كما يف 

لط إن اخلطأ يف متثل هذا الصوت، ينجم عن اخل
املنطوق واملسموع،  ،املستويني على  قلاحل حروف بني العام

  .)18(من الناطقني بغريها  عند متعلمي العربية

  :احلركات الطويلة والقصرية

بعد معاينة ما سجله الطلبة، خبصوص احلركات 
 هؤالء الطلبة بعض أن لوحظ الطويلة والقصرية يف العربية،

 الطويلة والقصرية، تاحلركا بني جيد حنو على مييزون ال

حركات طويلة، كما يف  احلركات القصرية سجلت فقد
، "مجع" من بدالً "مجعا" و ،"يصل" من بدالً "يصيل"
بدالً من  "شارف"و ،"احلاكم" من بدالً "احلاكمو"و
الطلبة احلركات  بعض سجل جهة أخرى، من"... شرف"

، "قاده" نبدالً م" دهق"الطويلة حركات قصرية، كما يف 
بدالً من  "لالدل"و ،"السراب"من بدالً "بالسر"و
بدالً من " يقوم"بدالً من صاحبه، و" صحبه"، و"الدالل"
  .وهكذا"... يقاوم"

يف دراسات أخرى  األخطاء ت مثل هذهلوقد سج
روبرت الدو هذا األمر  ويفسر ،)19(اسة سابقة هلذه الدر

ات بكون التقابل الفونيمي بني احلركات الطويلة واحلرك
يف لغة املتعلم األم، كما هو احلال  موجود القصرية غري
إن التمييز بني الصوائت يف لغة  آخر، ومبعىن .يف العربية

  .)20(العربية  يف هو كما  املتعلم األم هو كيفي ال كمي

، )21(دور فونولوجي  يف العربية له احلركات مد إن
ور، متاماً مثل هذا الد يدركون ال األجانب واملتعلمون



  

 

 بالغربال الفنولوجي العربية احلركات هذه مع يتعاملون ألم

الذي اكتسبوه من لغتهم األم، ولذلك فهم ال مييزون 
على " كاتب"و" كتب" :جيداً بني كلمتني من مثل
 معاً املستويني املسموع واملنطوق

 .من جهة هذا ،)22(
فإن فقدان التمييز يعود إىل عدم متثل  ،ومن جهة أخرى

ام الفونولوجي العريب الذي مييز بني احلركات النظ
ي، هو ـالطويلة والقصرية عن طريق فونيم فوق تركيب

، وهو الفونيم الذي يقع على )length(فونيم الطول 
احلركات القصرية، فيؤدي إىل تغري املعىن، ومن مث تصبح 

يف العربية، وليست  احلركات الطويلة فونيمات مستقلة
ية لفونيم معني، كما هو احلال يف جمرد تنوعات ألوفون

  .)23(من اللغات  كثري

سجلت عند الطلبة،  فهذه أهم األخطاء اليت وبعد،
حتليالً لغوياً  نقدم أن صفحات، من حاولنا، يف ما سبق وقد

  .يفسر وقوع مثل هذه األخطاء

فإن األمر حباجة للبحث عن حلول توظف  وعليه،
م يف جتنيب الطلبة يف عملية تعليم اللغة وتعلمها، لتسه

  .الوقوع يف مثل هذه األخطاء

يعمل  )والنطقي السمعي جبانبيه( الصويت إن النظام
تغيري  السهل من ليس ولذلك آلية، شبه أو ،آلية كعادات

اللغة من  شيء منه، إذ إن هناك قوة بالغة حتكم فونيمات
يتعلم  من على ولذلك يصعب... حيث تعقيدها التقابلي

أصوات  غري أصواتاً بسهولة يسمع نأ لغته، غري لغة ثانية،
  .)24(لغته 

من  بع أوالًأن تن بد معاجلة املشكلة ال نفإ وعليه،
من  تقدمه أن ميكن وما احلديثة، الصوتية الدراسات
 يف الصفحات لنا توضح لقد .اللغة تعليم نظرية يف إسهامات

 لنظرية خدمة جليلة احلديثة قدمت أن الصوتيات السابقة

 طريق وهو التقابل اللغوي، فكرة تطبيق طريق عن اللغة يمتعل

)25( .مالفوني نظرية معطيات من اإلفادة
  

أن أي إنسان  من مسلمات الصوتيات احلديثة، إن
يريد أن يتعلم كيف ينطق أصوات لغة أجنبية، ال بد له 

القدرة على العادات النطقية  -أوالً -من أن يكتسب 
األجنبية كما  األصوات نطق على نفسه اجلديدة، وأن يعود

ظه بعاداته ينطقها أبناء اللغة نفسها، وأن يقلع عن احتفا
وال يكفيه أن يتعلم األصوات ه اللغة، ملالنطقية أثناء تع

قي كله، مبا طة فقط، بل ال بد أن يتعلم النظام النبيالغر
 مشكالت ذلك ليس أمر يف واألمر يم،غوالتن النرب يف ذلك

  .)26(فنولوجي خمتلف  لنظام متثل وإمنا أمر جزئية، صوتية

، ةولتيسري متثل النظام الفنولوجي للغة األجنبي
  :)27(تستعني الصوتيات احلديثة بأمرين 

استخدام األجبدية الصوتية الدولية يف الكتابة، وهي  - أ
أجبدية متثل الصوت املنطوق خري متثيل وتضع لكل 

  .صوت رمزاً واحداً

ديثة، وخباصة الوسائل السمعية استخدام األجهزة احل-ب
والسمع  النطق على للتدريب املتعددة، والبصرية
 .السليمني

ومن املالحظ أن معاجلة مشكالت السمع مرتبطة، 
وهذا أمر، ال . على حنو أساس، مبعاجلة مشكالت النطق

اليت تربط  من الدراسات الصوتية احلديثة شك أنه مستفاد
  .معاً) السمعية والنطقية(العمليتني 

 سبق عرضه، فإن معلم اللغة الثانية ينبغي وانطالقاً مما

الصوتية  والقواعد بالدراسات دراية على أن يكون له



  

 

يسمع إىل الكيفية  نسبة ما احلديثة، وأن يكون قادراً على
 املتعلم، ويوجهه نطق يف اخلطأ يكتشف وأن ة،نيالنطقية املع

 علمية بطريقة السليم إىل النطق
ال يتوفر يف  أمر وهو .)28(

  .حاالت كثرية

من جهة أخرى، فإن املادة التعليمية، اليت تقدم 
للطلبة، ال بد أن تكون مبنية على آخر ما توصلت إليه 
الدراسات الصوتية احلديثة من نتائج ومعطيات؛ ومن 
أهم ما تدعو إليه الصوتيات احلديثة، يف عملية وضع 

  :املقررات الدراسية، ما يلي

عملية تدريس األصوات العربية مسألة تراعى يف  - أ
 ؛التسلسل، من ما هو مألوف إىل ما هو غري مألوف

مبعىن أن تقدم األصوات اليت يألفها الطلبة أوالً 
اللغات األجنبية،  يف تواردها يكثر واليت )ب،ف،ل،م(

  .)29(مث تساق األصوات غري املألوفة شيئاً بعد شيء 

ت مستمرة على أن يتضمن احملتوى التعليمي تدريبا - ب
التمييز بني أشكال احلروف الكتابية، وبني ما متثله 
من أصوات منطوقة، وتتم تدريبات التمييز بني 

الثنائيات الصغرى والتقابالت  على األصوات اعتماداً
 األصوات تلك بني

التعليمي  احملتوى فيقدم .)30(
الرنني الثالث  حجرات تدريبات تتعلق باستخدام

، وأن )حللق، الفم، جتويف األنفا( :بتوازن، وهي
يقدم أيضاً تدريبات على جهر الصوت ومهسه عن 

) وعدم حتريكهما( الصوتيني طريق حتريك الوترين
 التقابل اجملهور ذات عرض األصوات من االستفادة مع

 على تدريبات متصلة أيضاً احملتوى ويقدم واملهموس،

ات نطق احلرك وعلى واملرققة، املفخمة األصوات نطق
 .القصرية والطويلة مع تبيني التمايز يف املعىن بينهما

جيب أن ُتقدم األصوات الصعبة يف أنسب جوار  -ج
 : مثال ذلك ونطقها، مساعها على يساعد صويت

: حلقيني، حنو تقدمي العني بني حرفني جمهورين غري
 حرفني مهموسني غري ، وتقدمي احلاء بني"بعد"

عن تقدمي الصوت  اد، واالبتع"حتت: "حلقيني، حنو
يف جوار صويت غري مناسب يف بدايات التدريس، 

  .)31(" عهد"مثل 

عن إدراك أصوات  ،للغة أجنبية ،إن عجز املتعلم - د
 ،)32(عن نطقها عجزه من أخطر ،مساعاً تلك اللغة

 تدريبات تتضمن وعليه فإن املادة التعليمية جيب أن

  أي مسعية مكثفة واختبارات االستيعاب الشفاهي؛
 قياس قابلية املتعلم على مساع الكلمة املناسبة، 

قابلية التمييز الصحيح بني ما  اسومبعىن آخر، قي
والكلمات اليت يظن املتعلم أا  ،ينطق من الكلمات

  .)33(نطقت 

ينادي كثري من علماء اللغة املعاصرين بضرورة  -هـ
تأليف كتب ومواد تعليمية خمتلفة باختالف الطلبة 

ما يقدم  على فإن ذلك ينسحب وعليه ،)34(مني املتعل
من مادة تعليمية يف جمال األصوات، ومن مث فإن 

 تأخذ بعني االعتبار أن املواد التعليمية املختلفة جيب

البنيتني الفنولوجيتني،  بني والتشاات االختالفات
مواقع الصعوبة؛ فقد اتضح لنا أن أخطاء  على كزرفت

باختالف اللغة  ختتلف ،حياناأل من كثري يف ،الطلبة
جمال األصوات،  يف التعليمي احملتوى األم، ومن مث فإن

  .بني اللغتني تقابلية علمية دراسات على ينبين ينبغي أن

 ،)املقرر( احملتوى من أكرب إذا كان املنهاج الدراسي -و
اللغة العربية للناطقني بغريها جيب  تعليم مناهج فإن



  

 

اندة للمقرر الدراسي نشاطات أخرى مس أن تتضمن
  :)35(من مثل 

املدرس  حضور يف املتواصل يلماملع التدريب .1
  .وغيابه

  .ملخارج األصوات التخطيطية بالرسوم االستعانة .2

  .خلروج األصوات املصورة باألشرطة االستعانة .3

العربية الفصحى يف التزام املدرسني التكلم ب .4
  .ام للطلبةتدريسهم ومناقش

  .العامية والفصحى بيان وجوه الفرق بني .5

الفصحى  برامج متابعة على الطالب تعويد .6
  .اإلذاعية

واجملالت والدوريات،  اجلرائد قراءة تعويدهم .7
  .وميكن إصدار جرائد خاصة يف هذا الشأن

  .األدبية الراقية النصوص حفظ على الطالب حث .8

أخطاء  على للوقوف جادة حماولة فهذه وبعد،
وحتليالً وعالجاً، وقد  وصفاً الطلبة يف املستوى السمعي،

القضايا اهلامة  هلذه علمية دراسة قدمن أن ناجهد ناحاول
  .املتعلقة بتعليم العربية وتعلمها
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  مسات، ودالالت: بالعربية عرب احلاسوب الكتايب التواصل
  

  )*( عادل الشيخ عبد اهللا أمحد. د

  

  ملخص

واضح يف االستخدام  أثر لطفرة االتصاالت احلديثة
 ذهب بعض اللغويني إىل الزعم بأن الدور ولقد .اللغوي

مبا  شبيه اللغوي التغيري يف االتصاالت ثورة تؤديه الذي
ويستشهدون  .الطباعة واكتشاف احلرف، اكتشاف أحدثه

ذات السيادة يف عامل تقنية  ،على ذلك بأن اللغة اإلجنليزية
يلها بأن حتشابتها تغيريات لغوية كثرية تنذر  ،املعلومات

ولئن كان هذا مآل اللغة . إىل تنوعات لغوية عديدة
اإلجنليزية، فما مدى هذا التأثري على العربية املستخدمة 

إجابة عن هذا التساؤل خطّط هذا البحث  ؟يف احلاسوب
 ،عرب احلاسوب بالعربية التواصل لغة حتليل الذي يهدف إىل

وذلك لتجلية أهم املظاهر اللغوية اليت  .وداللةمظهراً 
 االتصال،من  متتاز ا العربية املستخدمة يف هذا الضرب
وذلك بغية . مث سرب داللة ذلك االستخدام اللغوي بعدئذ

. احلاسوب يف االتصال لغة ا تطَور مسامهة تقدمي
وتستخدم الدراسة يف ذلك املنهج التحليلي االستقرائي، 

  . ب مادة التحليل عشوائياً من املنتديات العامةختنتو

  تقدمي -1

وأصله  ."لفاعتال" وزن على مصدر لواصالتلغة 
   ومن .رانجاهل فخال يعين الذي "لَصو"الثالثي  الفعل

   لواصالت: اللسان يف جاءت اليت به الصلة ذات املعاين

 اتصل شيء كلجاء أيضاً و). االنقطاع( مصارالت ضد
  .)1( لةوص بينهما فما بشيء

بأنه عملية نفسية "عامةً عرف االتصال مصطلح و
 طرفني دف حتقيق تبادل الرموز بني على اجتماعية قائمة

 "حمددة آثار
يف األوساط  ع هذا املصطلحوقد شا .)2(

 ألنه ؛لواصالت آثر الباحث أن بيد .لواصللت اًمرادفالعلمية 

 الذي االتصال خالف ،والتشارك التفاعل على يدل حدث

 ،مبىن وداللة ،شبيه وذلك .واحدة جهة من يكون رمبا
   :الذي ورد يف القرآن يف قوله تعاىل "تحاور" باملصدر

ه قَولَ الَّتي تجادلُك في زوجِها وتشتكي قَد سمع اللَّ {
ريصب يعمس ا إِنَّ اللَّهكُمراوحت عمسي اللَّهو إِلَى اللَّه { 

 "كلمة  هنا هذه أُوثرت الشبه ولعلة ،)1اآلية :اادلة(
كالم  ألن التحاور ذاا؛ كلمة حتاور رومل تخت ". تواصل

وهدوء، وال يشترط  شخصني، ويتم بتكافؤيكون بني 
  . ذلك يف التواصل

 احلاسوب وسائط عرب التواصلأما مصطلح 
)Computer Mediated Communication(فيعف ر
 شخصني بنيحيدث  التواصل أشكال من شكل أي " :أنهب

مجاعة  بني يكون أو هما،بعض يف ويؤثران يتفاعالن
االتصال وحيدث ذلك  .راآلخ يف منهم كل ويؤثر يتفاعلون

 )Baron( بارون صفهتو .)3(" صلةفمن حاسوب أجهزة عرب
 امعة اإلسالمية العاملية مباليزيـااجل–أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية وآداا) *(  ب



 
 

 

 عرب ويستقبل ،سلير عادي لغوي تراسلٍ أي " :أنهب
 )John ديسمرب جون يراه بينما، )4("احلاسوبية الوسائط

December):"احلواسيب عرب إنساين تواصل عملية، 
 يف معاً مونيسهِ ،خاصة سياقات يف أناس وجود تقتضي
 ورغم .)5("شىت أغراض حتقيق بغية اإلعالم أجهزة تفعيل

 العاديني والصويت الكتايب التواصل أصالً به املقصود أن
االتصال  إدخال أجاز العرف أن إالفقط،  احلاسوب عرب
 :مثل حاسوبية تقنيات على تقوم اليت األخرى الوسائط عرب
 والرسائل ،سوباحلا عرب واملؤمترات ،اإللكتروين الربيد

اختصاراً  ةة املعروفالسيار اهلواتف عرب لسرت اليت القصرية
  . sms بِـ

 إىلاإلنترنت  يف للعربية اللغوي االستخدام يصنف
 الرمسي باخلطاب دصقْوي. رمسي غري وآخر ،رمسي خطاب
 قضاء يفأو  ،مكتبية أعمال قضاء يف املستخدم ذلك
 ذلك بالثاين ويقصد. يةالرمس باألعمال صلة ذات أوطار
 وتندرج. شخصية أوطار قضاء يف يستعمل الذي اخلطاب
 اليت األخرىالرسائل  وتلك اإلخوانيات، األخري حتت
األخرى الرسائل حتتها تنضوي كما .رأياً املرء فيها بديي 

اليت يراد ا تزجية الفراغ،  ملفاكهاتكا أمهية األقل
  .والتسلية فقط

 أن :منها ،عدة مبزايا احلاسوب االتصال عرب يتميز
 هذا ميتازو .، أو متناكرينفنيعارِتم يكونون قد املتواصلني
 التقنية وفرا أخرى من االتصال خبصائص الضرب
 إذ االتصال؛وازدواج  الفائقة، السرعة ذلك من .العالية
 ومنه ،مسموعاً منطوقاً، أو مقروءاً مكتوباً يكون ما منه
 ذلك ومثال ،واحد آن يف االتصال أنواع كل جيمع ما

 .االتصال وسائل كل استخدام من تمكِّن اليت احلوار غرف
 بني احلي التفاعل املزدوجة اخلصيصة هذه أتاحت وقد

 املشافهة تقارب أن تكاد لدرجة واملستقبل املرسل
verbal communication)( . تتفوق تكاد املزاياوهذه 

 هذاإذ إن  ؛األخرى الكتايب االتصال أنظمة كل على
أو الكالم  الكتابة عن احملجمني حفز االتصال، من النوع

 على -كالفصول الدراسية مثالً- االجتماعية يف األوساط
 واخلوف للقلق مثرية غري بيئة يئألا  أن يربزوا قدرام؛

  . املشاركةمن  ومتنعهم احملجمون، أولئك اممنه يعاين اللذين

العمالقة  الطفرة هذه أضحتأن  ليس غريباً بعد
 ؛ إذاللغوي الفكر يف املؤثرة العواملاالتصال من  يف

 كالذي متاماً - يكاد يكون انقالباً-  كبرياً تغيرياً أحدثت
 االتصال األخرى ووسائل ،الطباعة ووسائل الكتابة أحدثته
 املوسىفال غرو أن جعلها . عأو مسمو مرئي إعالم من

عنده  وهي .االتصال تاريخ ثالثة ثالث ثورات مؤثرة يف
 فالثورة ،املطبعة اختراع مث ،احلرف اختراع: ايلتوال على
  . لكترونيةاإل

 ملا ةًثور عديألحداث ا ههذمن  إن كل واحد
 ،)6(اإلنسانية وياتستامل كل على تغيريات من هحدثأ

 Crystal) كريستال يرىويف ذلك  .اللغةومن بينها 
 متاماً خمالفة احلاسوب االتصال عرب لغة مسات أن (2002

 هيو. لغوية ثورة عليها يطلق أن ميكن حبيث ،سبق ملا
ابتدعته من مظاهر لغوية جديدة،  ملا، ثورة رأيه يف
فإن جل  ،ولذا. الكتابة وأسلوب احملادثة بني افيه تمجع
 اللغة أنأقروا ب ،الظاهرة هذه يف نظروا الذين نيالباحث

 شكالً ،ختتلف تنعرب اإلنتر التواصل يف املستخدمة
االتصال  أنظمة يف تستخدم اليت تلك عن ،ومضموناً
الذي ما عهد له نظري من  ،وألجل هذا املزج ،األخرى
، ويترجم ذلك )Net speak(أطلق عليها بعضهم  ،قبل
. )7( جديدة لغة داليت تع) كالم الشبكة( فياً بِـ حر



 
 

 

. )8(جديد لغوي تنوع بأا نعتها إىل البعض ذهبو
 مستخدمي معظم بأن القول إىل)Baron( بارونوذهبت 

  لغة إال هي ما احلاسوب لغة أن قدونتيعاإلنترنت 
 )10(مصطلح أحياناً اعليه وأطلق.)9(الكالم لغةإىل  أقرب

)funky language(  .ا همبعض اوعدهبلغة أشبه لغة بأ 
  . )taking notes()11(  املذكرات

 جماالت يف لبحثا بدايةيعد منتصف السبعينات 

 .احلكومية تاالتصاال يف احلاسوب عرب التواصل تطبيق
 أما، الثمانينات منتصف يف النفسي تأثريها يف البحث وبدأ
 فقد ،والثقايف، واللغوي ،التربوي استخدامها يف النظر
 وأوائل اتنالثماني رخأوا يف وحتديداً اً،خرأمت بدأ
 اتنيالتسع

 االتصالية الثورة هذه أحدثته وما .)12(
 حبثي باهتمام ظحي مل ،جديد لغوي واقع من اجلديدة
 اللغة على كان تأجري اليت الدراسات وجل .مناسب
 وليس ،احلاسوب حقل يف الطاغية السيادة ذات ،اإلجنليزية
اإلنترنت  على البعض أطلق أن - هلذه السيادة نتيجة- غريباً
 البحث أما. )the English net( )13( اإلجنليزية الشبكة

 احلرف بغري تكتب اليت تلك وخاصة ،األخرى اللغات يف

 بحثال ذلك من .االهتمام من بقليل يتظح فقد ،الالتيين

  .والعربية ،والصينية ،)15(والكورية ،)14(اليابانية :اتاللغ يف
 من كثرياً أن الدراسات تلك أوضحت لقد
 عرب ا لواصتي اليت اللغات يف حدثت قد التغيريات

 تعترب اليت ،يةاإلجنليز اللغةوبرهان ذلك أن . نترنتاإل
 كثري اشا قد ،اإلنترنت دنيا يف اًاستخدام اتاللغ أكثر
 أنب ىحوأ مما ؛والتركيبية ،يةفوالصر ،الداللية التغريات من

 لغة مبيالد املخاض يشبه ما دخلت يزيةلاإلجن اللغة
  . قر بهت أن العلمية األوساط ببعض حدا الذي األمر .جديدة

معجم من اجلديدة النسخة أن ذلك شاهد 
واالختصارات  األيقونات من بعضا حوت أكسفورد
 BBLR :ذلك من .احلاسوب عرب االتصال لغة يف املستعملة

  HAND و   ،be back laterـ ل اختصاراً تقوم اليت 
 التعبرياتومن .  ..have a nice dayاليت تقوم مقام 

  : نت يف ذلك املعجمماليت ض املشهورة

:) (happy),: ( (sad) and ;) (cheeky). . ويربر 

 message أثرإن " :قائلني ذلك أكسفورد معجم ناشرو

speak (text msg spk) مما  ؛بائناً ىأضح قد اللغة يف
   )16( " اإلجنليزية اللغة من كجزء معه نتعامل أن يضطرنا إىل

 ومل يقف .درنا احلاسوب إن البحث يف العربية عرب

 قام. اإلجنليزية باللغةمكتوبتني  على دراستني إال الباحث
عن عوملة اللغة  ،وأمين، وغادة فاوشر، :من كل باألوىل

  .)17(واهلوية يف مصر

 من %54 أن إىل الدراسة هذه يف الباحثون وصل
 ،املصرية العامية يستخدمون ،مصر يف اإلنترنت مرتادي
 غري يناإللكترو الربيد يف ،الالتيين باحلرف املرسومة
 ااستخدامه إىل منهم قليل مييل بينما .احملادثات ويف ،الرمسي
  )18( .الرمسي الربيد يف

 ،بالتقرميان ديفيد ا قاماليت  الثانية الدراسة أما
 املظاهر بعض بوصف فقد اهتمت ،)19(اخلليل وحممد
 ،العريب اخلليج إقليم وهو ضيق، إقليمي نطاق يف اللغوية
 أن الباحثان وجدو. الطالب من عينة اختيار مت يثح

 قيود فرضته الرومنة استخدام إىل بالعربية املتحاورين جلوء
 املالحظ أن بيد .ريبعال احلرف استخدامحتول دون  فنية
   هذه انعدام حاالت يف حىت الطريقة ههذ يستخدمون أم



 
 

 

 املتحاورين نأ إىل نفسها الدراسة أشارت كما .القيود

 إىل عامة املتحاورون ومييل ،والعربية اإلجنليزية بني زجونمي
  . العامية استخدام

 حيث من ،وأمشل أعم تكون أن الدراسة هذه حتاول
 مدى ةإىل سع إضافة ،للتحليل ختضع اليت ،واملادة العينة

 ،اإلنترنت عرب الكتايب التواصل حتلل الدراسةف .التحليل
 ً،ونفسيا ،لغوياً كذل داللة سرب مع ،ومضموناً شكالً

 السابقة الدراسات تفوق فالدراسة ،اوذ .واجتماعياً
 استخدام أسباب معرفة، واللغوية الظواهر وصف بشمولية
 التواصل حتلل إا: وقصارى القول .اللغوية األشكال تلك

 ،وداللته البناء حيث من أي ؛ومضموناً شكالً اإلنترنت عرب
 حبث موضع تكون باحثنيلل جديدة آفاقاً تفتحتأمل أن و
  . املستقبل يف

 الرمسية غري الرسائل على مقتصرة الدراسة ستكون
 عشوائياً االختيار وسيكون. املفتوحة العامة املنتديات يف

 اليت الدراسة وحجة. العربية قطاراأل يف املنتديات لبعض
 أن به حري اخلطاب من النوع هذا أن :االختيار هذا تربر
 يف لصنعةا إىل يقود الذي لتكلفا عن بعيداً يكون

 ارتياداً اتمع شرائح أكثر أن :هي وحجة ثانية ،األسلوب
 ةعشر اخلامسة بني العمرية الفئة من هم املنتديات هلذه

وبناًء   .بالّأجيال الطُّ العمرية الفئة ومتثل هذه ،والثالثني
 إىل دف تربوية سياسة بناء يف همستيؤمل منها أن  ،عليه

 ولقد .العربية واجلامعات املدارس يف اللغوي األداء نيحتس
 كثرة ألن ،التواصل من النوع هذا على الدراسة اقتصرت

 ميدان تكون أن دون حيول ،وتشعبها ،احلوار منتديات
  .واحدة حبثية ورقة

ألنظار الفتةً الدراسة هذه تكون أنأيضاً  رادي 
 وعلماء ،نينيالنفسا اللغة وعلماء ،والنفسانيني ،اللغويني

 اخلطاب أمناط بتحليل يهتموا لكي ،االجتماعيني اللغة
استخداماً االتصال  وسائط أكثر من واحدة يف باللغة
 قد ،حلظة كل يف ،اإلنترنت يمرتادعدد ف ؛اآلن حىت
  .املكتبات مرتادي عدد يفوق

 ،هلا املشاة الدراسات مع ،هذه الدراسة تشكل
 يف واستخدامها العربية يف اللغوي البحث يف نوعية نقلة

 يول ومل ،بكراً اال هذافما زال  .االتصال احلاسويب
 طابخلا حلل فلقد .األخرى اخلطاب مةظنأ كبقية اًاهتمام

 ،اسييوالس الرياضي كاخلطاب املتعددة بأنواعه الصحفي
 ومل ،الشفهي الكالم وحىت ،اإلذاعي اخلطاب لغة وحللت
  .يف نطاق العربية اخلطاب من نمطال هذا حتليل إىل بعد ينتبه

   واملناقشةالتحليل   -2
 ،العربية اللغة أن ،للعينة املرصودة التحليل من بان

 ،مسات بعدة متتاز ،املستخدمة يف االتصال عرب احلاسوب
حالنقاط التالية يفها أمه رتص :  

 .الكتايب اخلطاب مستوياتتعدد  -
  .ألخطاءالقابلية ل -
    .الشفاهية حنو زوعـالن -
   .العربية الكلمات رومنة -
  .اهلجني العربية -
 .الالمساس اختراق -
   الكتايب اخلطاب لغة مستويات 1. 2
 ،عدة مستوياتاإلنترنت  عرب العريب للخطاب إن
الذي  ،العادي اتمع يف توجد اليت املستويات كتلك
 ،تراثية فصحىمن  وتتنوع العربية اللغة مستويات فيه تتعدد

اليت  والقدوة املثال فصحى هي فاألوىل .معاصرة وفصحى
 اليت فهي الثانية أما .القدمية الفصحى مزايا بكل حتتفظ
 ويقابل .والفضائيات ،واملرئية ،املسموعة اإلذاعة يف عتشي



 
 

 

أو  واحدة عامية ليس، هلجاتأو  عاميات الفصحى هذه
 ،املثقفني عامية: اأواله، عاميات عدة بل، واحدة هلجة
 لغة لتصري مستوى إىل بط اليت نية املتنوريعام :اهتوثاني

 عامية وهي ؛األميني عاميةا هتوثالث، اخلفيفة احلوارات
  )20(. اتمع قاع

 اللغوية الطيف ألوان بكل العامة املنتديات لغة حتفل
 لغوي توىسمب ما منتدى اتسام لكن يظل. السابق ذكرها

وع ن املتغريات تلك من ،عديدة متغريات حتكمه معني
مرتادومها غالباً  مييل مثالً والديين األديب ىفاملنتد .املنتدى
 وتزجية الدردشة منتديات مرتادو جينح بينما الفصحى، إىل

حنو  تنحو السياسية واملنتديات .احملكية اللغة إىل الفراغ
 لغة أو املثقفني، عامية حنو وأحياناً املعاصرة، الفصحى

 ،واملشارك املتلقي ورباجلمه أيضاً حمكوم وذلك .العامة
  .املنتدى جمتمعأعضاء  بني والعالقة

  : العامية اللغة
 ...اهللا يا ساعدين ...العوض عليك يارب" -

  "….…..هللا بس الشكوى ...للبشر مو الشكوى

   احلديثة الفصحى

ن خارطة الطريق سوف تقود إىل أوهذا يعين " -
  ."قةمن املنطأزعزعة 

ي اجلديد الذ األوسط بالشرق ومقصود" -
 ."سيكون على الطريقة األمرييكانية

 ،الكرمي القرآن يف إال تتمثل فال ،التراث فصحى أما
 ،اجلاهلي والشعر ،وسلم عليه اهللا صلى الرسول وحديث
 يف ورد إذا وذلك ،األقدمني والعلماء ،ماءكاحل وأقوال
تأت ولكونه معلوماً، فلم . منقوالً تربعي احلوار أندية

   .راسةهذه الدأمثلة منه يف 

  
   إاخلط قابلية 2. 2

 ربع التواصل لغة يف نواعهاأ بكل األخطاء تكثر
 وزمياله فاوسر الحظ فقد .اللغات كل يف احلاسوب

 ،والكورية ،يةزجنليإلااللغات  من كلٍّ عن دراستهم يف
 أن ،اإلنترنت عرب التواصل يف املستعملة ،بانيةواليا

 جزءاً غدت )  phonetic deviations( الصوتية االحنرافات
جلية  الظاهرة هذه تبدو .احلاسوب عرب طابخلا مسات من
 املنتديات مجيعيف اإلنترنت عرب  اطبخالت عربية يف

 فإن  ،احملكية اللغة ذات املنتديات استثنيت وإذا. العامة
اليت تظهر يف املنتديات اليت حتاول أن تنحو حنو األخطاء 

، حنوية خطاءأ، وصوتية أخطاءالفصحى تقَسم إىل 
يف  ومثال ذلك يظهر . إمالئية أخطاء، وداللية أخطاءو

  :الكلمات الداكنة التالية

 يف متخصصة جنبيةا بشركة تستعني اهللا شاء نا" -
  ."دارةالا أمر هلا يوكل دارةالا

 سؤال إليه ووجهت يوماً أحدهم مع جلست وإذا" -
  ."خرا شيء عن لك سيجيب

... بإبداعك لتستمتع املوضوع ختيارإ يف تفنن" -
 نص مع ومرتبط جذاب موضوع يكون نا فحاول
  ."قتناعكإ على حائز ويكون هالكتاب

 وسياداته نبوغه على حصل شخص هناك فليس" -
  "..يولد كان منذ

 كمن علم أخو وليس.. عامل يولد املرء فليس تعلم" -
  "...جاهل هو

  "؟ أسلويبأو  حنوي خطأ عليه جتد أن تستطيع هل" -



 
 

 

 فيه ذكر والذي الكرمي ألخا ملوضوع امتداد" -
 على آليت قصائده وبعض القحطاين شاحل الفارس
  ."الفديع اخوه يف مرثيته امسعكم أن نفس

على  نالت قد عصارا شبكة تكون أن نتمىنو" -
 من عصارا شبكة أخبار آخر تصلكم ولكي إعجابكم

 بريدكم تسجيل انرجو باملوقع جديدة بتكاراتإ

 نضمامكمإل ذلكو الربيد خانة يف اإللكتروين
  ."للمجموعة الربيدية

 ،األسباب من عدد إىل األخطاء ظهور سبينو
 املطلقة السرية أن كما .بالقاعدة واجلهل ،التسرع :منها
 الذي األمر ،التشهري أو النقد من مأمن يف الكاتب جتعل
 إىل يضافو. شاء كيفية وبأية، شاء ما يكتب جيعله
  .العاميةب تأثرال ذلك

   يةالشفاه حنو وعالنـز 3. 2
ا لغة الكالم العاديالشفاهية ي نظر وي. قصد  

  

 يف عليها ويطلق. للكتابية املقابلإليها اللغويون بوصفها 
 .العامية اللغةأو  احملكية اللغة مثل أخرى التقابِم العربية
 متثل الدولية الشبكة االتصال عرب أنظمة ألن هنا ا وقلنا
اليت  الدراسات وقد برهنت. ةالشفاهي مسات من كثرياً
 1984( )21( ارونكل من ب اقام Baron  ( وكولوت 
)Collot, M. & Belmore ()22 1996( وبلمور

 ،                

اإلنترنت  عرب االتصال لغة أن )1996Yates( )23(ييتس و
 لكوا وذلك ،والشفهية الكتابية بني تكون أنإىل متيل 
. االتصال أساليب من النوعني نهذي مزايا فيها تتمثَّل
 اليت املقارنة بتصرف الباحث ينقل الفكرة هذه وجلالء
 يف والكتابة الكالم لغة بني 1997 )24(كرستال عقدها
  : التايل الشكل

 المــالك ةــــالكتاب
 .يتغري ال وثابت مقيد -
 بناء إىل ودقي مما وهذا ،الفكر وإعمال بالتخطيط تسمح -

  .والتركيب الداللة حمكمة مجل
 توفره الذي علىالسياق يعتمدون ال الكتابة يف املشاركون -

 تلك يف االجتماعي احمليط، هجالو تعبريات( املشافهة
  .املعىن إيصال يف)  اللحظة

  .والصعبة املعقدة النحوية التراكيب حنو ميل -
  .وقت أي يف إليها والرجوع وحفظها توثيقها ميكن -
  .صياغتها مراجعة إمكانية -
 اجلداول مثل ،الكالم يستطيعها ال أخرى اهرمظ يحتو -

  .التوضيحية الرسوماتو البيانية
  .حمدودة غيميةتن مسات ذات ابةتالك -

فيهاملشاركونويكون،)25(احلقيقيالوقت يف الكالم يقع -
 .حاضرين

 دوبوج يقضي وهذا ،ختطيطه الصعب من جيعل السرعة وعامل تلقائي -
 صوغ عمليةأحياناً  تعاد أن يقتضي اهلا، مم معىن ال فضفاضة تعبريات
  . واجلمل العبارات

 واحلركات الوجه كتعبريات ،املتشافهون إليها يلجأ اليت املعينات -
 ذات ركاتواحل التعبريات ولكن ،املعىن جالء يف تسهم ،األخرى
  . الغموض إىل تؤدى قد املعهودة غري الداللة

 ،الصوت جهرو ،كالتنغيم الشعرية باملظاهر الكالم يف يستعان -
  .املوسيقي واإليقاع

  .واهلابطة السوقية العامية التعبريات ضعلب قابلية -
 املعىن عن يعرب حيث ؛االجتماعية اامالت ليناسب الكالم يصاغ -

  . أخرى لغوية ومسات املوسيقي باإليقاع
 .وانتهى قيل قد دام ما يغري ال حدث الكالم -



 
 

 

واللغة  احملكي الكالم لغة بني املباينة هي تلك
وما دام قد ثبت بالبحث أن لغة االتصال عرب . املكتوبة
كيف متثل  :وهو سؤال يطرأ حنو الشفاهية، لمتي احلاسوب

  مسات املشافهة يف التواصل بالعربية عرب احلاسوب؟ 
أوضح السمات الشفهية  من أن التحليل من بان لقد

ثيل اإلنترنت هي مت اليت يلجأ إليها املتواصلون بالعربية عرب
 األساليب وما ؟غيمنالت فما .صوتية ظاهرة يعد الذي التنغيم

  ؟ ا ميثل ليتا
  وأساليبه التنغيم 1. 3. 2
 درجة يف حتدث اليت التغريات بأنه التنغيم يعرف

 الكالم بإعطاء ذلكيكون و ،املتصل الكالم يف اجلهر
 وال ،الصوت درجة اختالف من تنتج ،معينة نغمات
 ،الكالم مبوسيقى أيضا ويسمى .ملةاجل يف إال ذلك يكون
 كوذا ،الكلمة على يكون النرب أن غري، نرببال شبيه وهو
  . اجلملة مستوى على يكون

 بني التمييز :وهي ،رئيسة وظائف ثالث للتنغيم
 غري معلومات ونقل ولغوية، حنوية معان أداء، والكلمات
 اللغات يف الكلمات بني التمييز وظيفة توجدو .)26(لغوية

. والبورمية ،والتايالندية والفيتنامية، كالصينية، النغمية
 هذا ويستخدم. العربية يف توجدان األخريان والوظيفتان

 كالتأكيد، اإلضافية املعاين على للداللة اللغات يف التنغيم
 خمتلفة بتنغيمات نطقت إذا، )نعم( فكلمة .والسؤال
 عىنمب تقريرية مجلة تكون قدف .خمتلفة دالالت تؤدي
 بنغمة نطقت اإذ ،واالستغراب الدهشة على وتدل ،أوافق

 نطقت إذا ،التوكيد على وتدل. صاعدة هابطة صاعدة
  . آخرها يفة يفضع ،أوهلا يف قوية أي ؛هابطة صاعدة بنغمة

 لغوية غري معلومات لنقل هنا التنغيم يستخدم
أو  واستغراب شك من النظر ووجهة االنفعال كتمثيل

يف لغة  التنغيم هذا ويسجل. )27( يدتأكأو  استهجان
 حروف تكرار :مثل ،عديدة بأساليب ،العامة املنتديات

، التعبريية األيقونات إضافةو ،الصوامت تكرار ،املد
  .الترقيم عالمات وتكرير

  املد حروف كتابة طريقة -أ 
 وواو ،األلف :وهي ،ثالثة الطويلة املد حروف

 الستعمال املنتدياتيف  املتحاورون ويلجأ. املد وياء، املد
 حاالت يف كما متاماً، املشاعر عن للتعبري احلروف هذه
  :ذلك ومثال ،ذكرها سبق قد اليت يمغالتن
  مشتاغييييني -
  مربوووووووك -

   الصوامت تكرار - ب 
   شررررررررررررررط على،،، بس -
  زايت أنا يل احلاصل دا بسسسسسسسسس -
  لننننننننـــــج جديدة نكتة... ليك قال -

   الترقيم عالمات تكرار - ج 
أجزاء  بني خاصة عالمات وضع :بالترقيم يعىن

يؤتى ا قراءته، و عندالكالم املكتوب، لتنويع الصوت 
، وهي تغين عن اإلشارة بالوسائل اجلملمعاين  توضيحل

. نفسه يفاألخرى اليت يستخدمها املتحّدث للتعبري عّما 
، )؛(املنقوطة  الفاصلة و ،)،( الفَاصلَةُ الترقيم ومن عالمات

 الّتعجبِعالَمةُ ، و(:)تان النقطَ مث ،(. ) النقْطَةُ أو الوقفةو

). - ( ، وعالمة االعتراض) ؟( وعالَمةُ االستفهامِ ،) ! (
 ،التنصيص عالمةو ،) ( القوسان). --(الشرطتان 
 وهذه. )28((...) وصورا احلذف عالمة و ،" "وصورا 
وال  روال تكر. اعمل فيهتا مواضع خاصة تسالعالمات هل

 ،يف لغة التحاور املالحظولكن . توضع يف أول الكالم
 تداوالً وأكثرها .العالمات هذه لتكرار ميالً ،احلاسوب عرب



 
 

 

 الظاهرة وهذه .التعجب عالمة مث االستفهام، عالمة
 كاليابانية أخرى بلغات املتحاورين عند تدجو

  .)29( واإلجنليزية
 خيلفو دة اخلليفة مفروض مش منو؟؟؟؟ كخللفا -

 دة شنو خالفة براااك؟؟؟؟ روحك خلفت زول؟؟؟
 .!!!!انقالب

 لكن !!!!!!!التهاين يف يل تستقبل وقاعد  -
  !معليييييييييش

   ؟؟؟ التلفاز على تشدك اليت القناه ماهي -
،،، أخرى عديدة اعتبارات ومن،، هنا من،،، اذن -

  فكرة ال نشأت
  )text-based icons( ناتاأليقو استخدام -د 

 اإلجنليزية )icons( لكلمة تعريب األيقونات هي
 اليت األشكال تلك ،بواحلاس مصطلحات يف ،تعين اليت
 االتصال األيقونات يف دخالوإ .جمسم أو برنامج إىل ترمز

 كتب مثل التعليمية الكتب يف حىت شائع الكتايب
 دواتكأ تستعملها اليت األخرى الكتب كلو ،الرياضيات
 برامجكثرياً يف  تشيعو .والتعليم التدريب يف مساعدة
 استعمال على أصالً النوافذ برامج قومتو .احلاسوب

 يف متبع هو كما ،األوامر طباعة من األيقونات بدالً
  . dos برامج

اليت  )expressive icons(األيقونات التعبريية  أما
 ألشكالاتلك  فهي ،)smileys( البتساماتبا أحياناً تعرف

كالفرح، أو األحاسيس  ،ع من املشاعرنواليت ترمز إىل 
  . و الوداع، واحلزن

يعجز أي  حبيث ؛كثرياًبلغت األيقونات عدداً 
 الثقافة اخلاصة تعكس أضحت بل .مجيعاًإنسان أن يلم ا 

احلديث  يف املستخدمة والرموز اإلشارات، كما امتام

عوا دالعربية ابتفاملتصلون ب .افة األمةقالعادي تعكس ث
 ذلك الصالة على ومن ،ةالثقافة اإلسالمي تعكس أيقونات

وسبحان  ،جالله وعبارة جلّ ،يب صلى اهللا عليه وسلمالن
  .اهللا، وغريها

وهذه األيقونات ما هي إال حماولة إلضفاء مزيد 
 ،فاإلنسان ،واقعاً تعكس بالتايل وهي .للرسالة الشفاهية من
 ،أنواعه بكل ،والرمز شارةيستعمل اإل ،معلوم هو كما
يقوم بدور مصاحب  بأن أو ،أحياناً اللغة مقام ليقوم
  .للرسالة

لغة  يف اليت متثل باأليقونات -  وتؤدي اإلشارة
إذ يستعني املتكلم  الكالم يف مهماً دوراً - التواصل

باحلركة اجلسمية لتشترك مع الكالم يف إهلام املخاطب "
ا يشعر أن الكالم ال يعرب يريده املتكلم، وخباصة عندم ما

عن فكره، أو ال ينقل إىل املخاطب أحاسيسه، فيحاول 
  )30(" توكيده باحلركة اجلسمية أثناء كالمه

مط الشفتني تعبرياً  :منها ،واحلركة اجلسمية أنواع
وغري  ،الالمباالة داللة على دم املعرفة، وهز الكتفنيعن ع
 هذا اسةبدر )kinics( احلركة علم ويقوم .كثري ذلك
   .االتصال من النوع

 تصور كثرية آيات وردتالكرمي  القرآن يفو
 التعبرياتأو  احلركة االتصال بواسطة أساليب من بعضاً

  : تعاىل قوله ذلك ومن ،الوجهية
- }ماأَنتالِء هأُو مهونبحالَ تو كُمونبحونَ ينمؤتو 

 خلَوا وإِذَا آمنا قَالُوا لَقُوكُم وإِذَا كُلِّه بِالْكتابِ
 بِغيظكُم موتوا قُلْ الْغيظ من اَألناملَ علَيكُم عضوا
  .118 :اآلية عمران، آل ،}الصدورِ بِذَات عليم اللّه إِنَّ

وإذْ زاغَت األبصار وبلَغت القُلوب {:وقوله تعاىل -
10آية  األحزاب} اجلَناجِر.  



 
 

 

ه تعاىل حكاية عن زوج سيدنا إبراهيم عليه وقول -
فَأَقْبلَت امرأَته في صرة فَصكَّت وجهها  {السالم 

يمقع وزجع قَالَت29الذاريات آية } و.  
  : احلاسوب عرب االتصال لغة يف ذلك تطبيقات ومن 

   كدا حترجنا.. عليك عيب -
عسى ... .هالغيبة وين فقدناك تكضب ما جقادو ابو -

 .... خري القاطع
   على هاملشاركة احللوة مشكور -

األيقونات جاتين عن طريق مصدر .. اهللا حياك -
   ..منقطع

 حسبيوجد مصدر ناضب هلذه األيقونات  وال -
  .اآلنعلمي إىل 

   addressivity التخاطبيةهـ 

 اطبخي اليت الكلمات أو العبارات استخدام ا عينن
ث باسم يبدأ كأن .كفاحاً شافههي من املرء اأو  ،احملاد
 كقول الشاعر ،القريب مناداة البعيدة مناداة أو ،لقبه
   :حمبوبته خياطب العريب

     تبخ نِطْببِ تدهِش ولَ ماطفَأَ
      قَوىاقَلَ د الهزبر أخبِ كاشار  

  :عرب احلاسوب ةيالعرب يف ذلك ومثال
  بصدق ما ولد يا -
  وين خمتفيه كنت مسكه -
  تكضب ما جقادوا أبو -
  : قلّي يااااااخي -

   واملشاعر الصوت متثيل  -و
 بكل االتصال يف الصوت متثيل ظاهرة تشيع

 مؤثرات أو ركاتح املتحاورون يستخدم فقد ،غاتلال

 ،*bang* أو ،*grins* يف اكم ،جنمتني بني توضع صوتية
  : مثل ،وقد يلجأ لكتابة هذه األصوات

Hahahahahahahahahahaha ، أوpsssssss )31(  
شنو يا شباب ما قدرتو على حرف األلف  -

  هاهاهاهاهاها
تركي الدخيل  -لكن من وآآآآآآآآآآآآآه - لكن -

  !!كثريا!!) صاحبه(جامل 
   Taboo breaking الالمساس اختراق 4. 2

أو  ،أو عرف اجتماعي ،الالمساس حدود دينية
ر وهذا الحج. نيحتد أو متنع من سلوك مع ،ود سياسيةقي

قد يكون حلماية اجلماعة  أو ،يكون لضبط اتمعأن إما 
وغالباً . وأحياناً يكون محاية ملصلحة فئة معينة ،الثقافية

مجاعة متمردة -باختالف أنواعها- ما تولد هذه القيود
االتصال    يف جتد مث ومن بالثورة، اإلجهار عن تعجر

  .باحلاسوب متنفساً

 ،النفسية عاداألب حول كثرية دراسات ريتجأوقد 
 تلك وضحتأو. احلاسوب عرب لالتصال واالجتماعية
 افتراضياً جمتمعاً املنتديات جمتمع كون أن الدراسات

)virtual community  (،  تغري السرية من جواًأتاح 
 يف اجتماعياً مقبولة غري ملفوظات استخدام يود من

. العادية اإلعالم أجهزة يف الكتايب اخلطابأو  املشافهات
 )Peter Steiner( الشهري الكاريكاتريي ماالرس ذلك صور
 أنك يعرف أحد ال اإلنترنت عرب " رمسه حتت معلقاً
 خمل نطاق االتصال بأنه هذا وصم فقد ذاول. )32(كلب
   .)33( آلداببا

 ،السياسة جمال يف بوضوح الالمساس اختراق ويظهر
 من جيعل ،العريب املعال يعيشه الذي الكبت نإ حيث

 النقد املتحاورون فيه ميارس ،سياسياً منرباً العامة املنتديات



 
 

 

 حدأ يف جاء .)34(السلطة قمم يف هم ملن أحياناًً بالتجريح
  : املنتديات

  دوا احلمــاقة مــال -
  طب آخر والكي -
  !؟ شعب: عّنا قال من -
  اهلوى حبر يف نسبح -
   حنــب إالّ مانعرف -

 الدينية عراملشا من النيل حنوً  ميال هنالك أن كما
 زالتناب أيضاً ويكثر. هبواملذ ةواملل الدين يف للمخالفني
 جمموعتني بني أي جهوية؛ كانت سواء العنصرية باأللفاظ
 أي ؛أوشعوبية ،واحدة دولة يف واحد إقليم إىل تنتميان
 قطرين إىل ينتميان متحاورين بنيأو  ،وغريهم عرب بني

 بث مةعاال املنتديات لغة يف يكثر كذلك. خمتلفني
  . )35( هابطة لغة من يصاحبها وما ،اخلاصة جداً اللواعج

   shortening االختصار 5. 2
 بعض حذف إىلاإلنترنت  عرب املتواصلون مييل
 ،الداللة ذاتهلا  بأرقام بعضها إحاللأو  الكلمة حروف
  :ذلك مثال

See you -> CU  
Too/To  2  

Are you ? ru 
 ففي ؛اجلملة وىمست على حىت االختصار ويكون

 ،بكثرة االختصارات هذه تستعمل مثالً اإلجنليزية اللغة
   :ذلك ومثال

As Far As I Know AFAIK 
Be Back LaterBBL
BecauseB/C
By The WayBTW
See YouCU
For Your InformationFYI
How Should I Know  
Laghing out loud

HSIK 
Lol

 عبارة الظاهرة هذه على أطلقت

)relexilicalization (بعبارة للعربية ترمجتها وميكن  "
 اللغة يف توفرت لئن امليزة وهذه".  الكلمة تنميط إعادة

 عرب املتصلني أن بيد العربية؛ اللغة يف تقل فإا ،اإلجنليزية

 االختصارات هذه من بعضاً يستخدمون بالعربية اإلنترنت
 لول بالعربية تكتب ليتا lol كلمة :ذلك ومثال ،اإلجنليزية

ومييل املتحاورون إىل .  looooooolأو  لووووووول أو
  .هذه االختصارات طلباً للسرعة

 العربية يف عرف مبا ةشبيهاالختصارات  هوهذ
 كالبسملة كلمات عدة من كلمة إجياد وهو ؛بالنحت
 يقتضي العربية يف فالنحت ،فرقاً هنالكأن  إال ،وقلةواحل
: يقول الثعاليب. منه واملنحوت النحت بني توافق وجود

وهو  حت من كلمتني وثالث كلمةً واحدةً،العرب تن"
كقوهلم رجل عبشمي منسوب إىل  ،جنس من االختصار

وقد ذيل كالمه هذا ببعض املنحوتات . )36("عبد مشس
 ،الرحيم الرمحن اهللا بسم :من البسملة منها اللفظية

ال حول وال  :منوقلة واحل. سبحان اهللا  :والسبحلة من
على  حي الصالة، على حي :من واهليعلة ،قوة إال باهللا

  .)37( دام عزك :والدمعزة من. الفالح
   Romanizationالرَّومنة  6. 2

اللغات املكتوبة بغري  كلمات كتابة تعين الرومنة
وذلك ككتابة العربية،  .الالتيين باحلرف الالتيين احلرف

، واهلندية ،والبنغالية ،رديةألوا ،والكورية ،الصينيةو
. التينية حبروف ،واألمهرية الروسية وكذلك ،واليابانية
 اًاختصار ،ASCII ِـب تعرف مماثلة أمرييكية نسخة وتوجد

 American Standard Code for Information ِـل

Interchange املعلومات لتبادل األمريكي الترميز أي؛ 
 وهي . الستينيات منذ املستعملة لنظما أوسعاليت تعد 



 
 

 

 يف )(lingua franca تواصل لغة اإلجنليزية كاللغةحسبت 
 املعلومات تقنية حقل

 الشعيب العرف يف عرِفتو  .(38)

 النحت هذا وجاء ،"األرابيش" اإلنترنت عامل يف العريب
  . English و    Arabic :كلميت من

إن استخدام احلرف الالتيين يف كتابة األلفاظ 
مقارنة باستخدامها احلديث يف تقنية  ،حديثاً ليسالعربية 

 أزمنة منذ الكتابة من النمط هذا ظهر إذ املعلومات،
ويعمل ا  ،املنقحة بكتابة اللغويني عند وتعرف .سحيقة

 وفهرسة القرآن، معاين ترمجة :مثال ذلك ،يف عدة نظم
 مثل ،العاملية واملؤسسات املكتبات يف العربية الكتب
اليت رومنت أكثر  ) L.C(  األمريكية سالكوجنر مكتبة
 للرومنة الربيطانية واملواصفة ،)39(عامليةمواصفة  150من 

(BSI)، اإلسالمية املعارف بدائرة اخلاصة واملواصفة ،
 بالة اخلاصة املواصفةو )ISO(باأليزو اخلاصة واملواصفة
 املواصفةو،  (IJMES)األوسط الشرق لدراسات الدولية
  . بكندا مكجيل جبامعة اإلسالمية الدراسات عهدمب اخلاصة

لقد انبثقت فكرة استخدام األحرف الالتينية يف 
عن التواصل  البعض عجز :مها ،اإلنترنت نتيجة لسببني

 التصفح برامج، وتأخر ظهور نسخ اإلجنليزية باللغة
 دعابت وملا كانت احلاجة أم االختراع .املدعومة بالعربية
الذين تعوزهم القدرة  ،من العربنترنت إلمستخدمو ا

كتابة األلفاظ العربية بتلك ، التواصل باإلجنليزيةعلى 
  . الطريقة

يف  العربية األصوات رموز التالية القائمة متثل
)asscii (اإلجنليزية يف مقابل هلا ليس اليت :  

  
  
  

 رمزه الصوت
 العريب

 اجلمعية لدى رمزه
 ريكيةاألم

 مثاله

hamad7 7 ح احلاء
amal 3 ع عنيال

6ib 6 ط الطاء
 ahar6ّ 6ّ ظ الظاء

9awm 9 ص الصاد
 arab9ّ 9ّ ض الضاد

ّ   3ّ غالغني 3 arab ّ
2ana 2 ء اهلمزة
ّ il 7 7ّ خ ءاخلا

  

 الالتينية باألحرف املكتوب التحاور أمثلة ومن

 :ASCII ِـب اختصاراً املعروف ريكياألم الترميز باستخدام
- YA zola wa kan 3omraha 23 ghayto azon malikat al 

jamal dail ma bikbaro.  
- Ba3dain ya jama3a jat 3ala al bikeeni ya3ni..ya3ni 

al islam mowafig 3ala inno yikon fi 7aja ismaha 
malakit jamal....laman yi3tirid 3ala a 

- sob7an allah 
- al3azez welly awalan ana esmy olavita wo taneyan 

ana ma 3azez ana 3azeza  
- Yalla narga3 le mawdo3na aha weeeen alnokat 

alzareefa beta3atkom de 
- '7alas ma3leesh ya wa7eeeed ah alnokta al2ola 

beta3at alma9toool beta3 altagmeel da almafrood 
yekon doctor ma ma9tool  

- Wo alnokta ala'7eeera 7elwa tayeb asma3 de 
- Walhi lo konto 5ayfeen 3la za3loo kda  

kontoo fhmtoho ma y`3l6 m3a al nas say  
wa 3la fkra ana shab6a da ma 3rfa liho ai shy byz3l  

 حيث ؛ املتحاورين كل ا يلتزم ال الطريقة هذه

 واجلدول .دعتبتا اليت األخرى األنظمة من كثرياً جند

 التوجد اليت العربية حرفلأل مةدخاملست البدائل ميثل التايل

 هذه انتشار لعدم ،رمبا ،ذلك ومرد ،الالتينية اللغات يف

 التسرع؛ أو ، للكسل أو ،املتحاورين مجهرة بني الطريقة

 مثال ،الرموز بعض بكتابة تسمح ال الكتابة لوحات ألن

   :ليةاالت األصوات ذلك
  



 
 

 

 الظاء ظ 6ّ 
 ّ 9  الضاد ض
 ّ3  الغني غ
 اخلاء خ 7ّ 

  

 األصوات هذه ميثل أن أراد من جترب الصعوبة وهذه

 ينتقل منهاو . )tools( األدوات قائمة إىل يلجأ أن كتابياً

 .)symbols( زوالرم خيتار مث ،)options( خيارات إىل
 والتسرع العجلة يناسب ال ،اًواسع ياًزمن دىم حتتاج وهذه

   .اإلنترنت عرب املتواصلون ما يتسم اللذين
  لغوية غري رموز استخدام 7 .2
 رموز استعمال اإلنترنت عرب االتصال لغة يف كثري

 أو ،الشخصية الصور استعماالً أكثرها ومن ،لغوية غري

 هو ما الصور هذه ومن .احليوانات أوصور ،الطبيعة صور

 العالمات استخدام كثري كما .متحرك هو ما ومنها ،ثابت

   .$ والعالمة طوطاخلو والنجوم @ و #
 اهلجني العربية  8 .2
 ولغة العربية بني فيها ميزج اليت اللغة تلك هي

 بني أو ،واإلجنليزية العربية بني اهلجني يكون فقد.أخرى

 واهلجني .اآلسيوية اللغاتو العربيةأو ،والفرنسية العربية

 تقنية لغة وهجني ،االقتراض هجني إىل تصنيفه ميكن

  .املهجر وهجني ،املعلومات
   االقتراض نيهج -أ

 مستخدمي من العامة عند اهلجني هذا عرف

 العربية بني املزج إىل إشارة ؛)40("العربليزية" ِـب اإلنترنت

 أو كاهلندية سيويةآلا واللغات العربية بني أو، واإلجنليزية

 دول يف ةواإلجنليزي العربية بني اهلجني ويشيع .رديةاأل

 العريب نياهلج يشيعو .والسعودية ،ومصر ،كالسودان

 سيويآلا العريب اهلجني أما ،العريب املغرب يف الفرنسي

 لظروف نتيجة اهلجني هذا وتولد .اخلليج دول يف فيكثر

  .واجتماعية سياسية

 اقترضت هجني :نوعني إىل االقتراض هجني ينقسم

 . والعبارات اجلمل فيه اقترضت وآخر ،فقط األلفاظ فيه
 خضعتأُُ وفيه .يةالعرب يف حديثاً وليس قدمي واألول

 فأضيفت ،العريب التصريف لنظام الوافدة الكلمات

 )الليت( :مثال ،العربية واللواحق السوابق املقترضة للكلمات
 ألنبوبل   )البايب( ،تأمنيلل ،)البيما( ،مصباحلل

)41(.   

 . واألجنبية العربية التراكيب فيه فتمزج الثاين ماأ
   :ومثاله ،التيينال باحلرف يكتب هجني النوع هذا ومن

- Ma3leash Jeet Too Late O Thanx Bamseeka 

 عشا الذي -  اهلجني هذا أسباب القرضاوي يرجع
 ،التعليمية املناهج :هي ؛عوامل ثالثة إىل -خاصة اخلليج يف

 ةيالتعليم فاملناهج .األسيوية العمالة وتفشي ،واألسرة
 فقد األسرة وأما ،تربوية وغري ،معقدة بصورة صيغت

 حدوث إىل أدى مما ،للخادمة أطفاهلا تربية أمر كتتر

 من مهجنة لغات تلقينه عن ناتج ،الطفل لغة يف خلل

  .)42( اآلسيويات اخلادمات

   املعلومات تقنية هجني - ب

 :منها ،أسباب لعدة املعلومات تقنية هجني يشيعو
 قليل العريب املصطلح أنو ،النشأة غريب أصالً لمعال اهذ أن

 اإلنترنت مستخدمي جل أن ذلك إىل يضاف ،ورهمش وغري

 ومثال ،موجود أنه افترض لو ،العريب املصطلح جيهلون

 :ذلك

   )43(.حقها املنيجر كان هو كوول اسألو -

 واحد( به اخلاص ديسك اهلارد حممول جهاز لدي -

 ??????BAD SECTORS به )جيجا ونصف



 
 

 

 .التالفة جتاهل يتم حىت SCANDISK تشغيل من البد -
 هذا ولكن التشغيل نظام ىف مشاكل حتدث ال حىت -

 ىف تغريه سيتستدعى مما اهلارد حالة على سىء موشر
 ??????القريب

)44(  
 مع وملينيوم يب اكس ويندوز هو معي الذي واجلهاز -

  )45( .طبعا يب االكس يف حتدث املشاكل وهذه بعض
 دا البوست ليك اهدى فكرت بشرى ابو يا واهللا -

 املسابقة تصميم مت سنجراملا اجيال من ما عارفك

 والكلمات الصور وحتريك الفوتوشوب بواسطة

 يعمل برنامج وهو( ماكس السويش برنامج بواسطة

 .)46( )الفالش بتقنية
 الرجيستري يف التحكم الويندوز وظائف حتسني مميزاته -

 الدخول شاشه تغريو الويندوز ستايل تغري امكانيه

  .هنا من والكثري
   املهجري اهلجني - ج

 العربية األوساط عرفته فقد املهجري اللغوي اهلجني أما -

 بني لغوي مزج وهو .أستراليا يف وخاصة املهاجرة

 مصطلح عليه أطلق واإلجنليزية العربية اللغة

ARABISH
)48( ولفظة .)47(

 ARABISH  ختص ال 

 تطلق قد هي بل فقط والعربية اإلجنليزية بني املزج

 ماًمتا اخرى لغة مع ةالعربي فيه تستخدم مزيج أي لىع

 وهلم ةبيوالعر والفارسية والعربية التركية بني كما

  :العادي احلديث أمثلتها ومن .جرا
- “YALLAH, BYE!” “SHU BRO!”  
- “SHU CUZ!”  
- “I’M IJLYING” (WASHING DISHES).  
- “I’M ROHING (GOING) OVER THERE.”  
- “YALLAH, HURRY UP!” OR “YALLAH, COME 

ON!” 
 بني فيه خيلط الذي اللغوي املزج عن تلفخي وهو

 العربية ألفاظ ختضعو ،األجنبية واللغات العربية من ألفاظ

 ومن .اإلجنليزية ةغلال قواعد إىل اهلجني من النوع هذا يف

 عند يوجد واإلجنليزية العربية بني اخلليط هذا أن املالحظ

 األخرى اللغات فيه متزج وال ،العربية اللهجات مزج

  .الفصحى ربيةبالع

   والعامية الفصحى هجني -  د

 العامية بني املزج وهو ،اهلجني من آخر نوع ويشيع

  :كذل ومثال ،والفصحى

  .البلد حجر غتسو ملن السياسى العته ميارسون -

 علي واهنئك لك شكرا التسميه صحة ان ماو االخ -

 االسلوب ذا تستمر ان وارجو اجلميل البوست هذا

 ابدا منها اشبع ومل جدا جدا هااعشق ملدينة اجلميل

  .ىخرأ مره لك شكرا

 السرعة عامل إىل والفصحى ةيالعام بني املزج يرجع

   .اإلنترنت عرب ورينااملتح زميال الذي

  ؟ للعربية تالقحاً أم تشويهاً احلالة هذه أتشكل - 3

 خطر عن العربية على الغيورين من كثري كتب لقد

 .عليها اإلجنليزية أثريت جراء من العربية على اإلنترنت
 ظاهرة غريهاب اللغات تأثر أن إىل اإلشارة املقام يويقتض

 ؛ واالتصال ماعتلالج البشر حاجة متليها، وطبيعية، بدهية
 ةيرفط ظلت ،البشر لسان تفتق أن منذ ،لغة هنالك ليس إذ
 تطور فكلما ،اتمع صنع من اللغة إن إذ ،هي كما

  .الزمان تساير يك اللغة معه تتطور ،اتمع

 رةم ومعطاة ،مرة معطية نتكو قد لغة أية إن

 كانت فإن ،الثقايف اأش على وقفاً يكون وهذا .أخرى

 ذلك غري نتاك وإن ،املعطية فهي ؛مستعلية ثقافتها

 ،باحلالتني العربية مرت قدو .السفلى اليد صاحبة فتكون
   .املعمورة سائر يف اللغات ورفدت أعطت قد فهي



 
 

 

 ،تغيري أي إحداث يف يد أو أثر للحاسوب يك ملو
 اليت املنتديات يف املستخدمة فاللغة .حدث قد كان إن

 نسخة إال هي ما ،الشفاهية من اقتراا على سةالدرا برهنت

 املظاهر هذه فكل ،االجتماعي الواقع للغة ألصلا طبق

   .اتمع يف موجودة اجلديدة اللغوية
 ذيال املوسى قاله مبا االستشهاد مناسباً يبدو ولعله

 الثقافة بني ميزت قد يةاالتصال الدراسات أن إىل ذهب

 اللغة تستخدم فاألوىل" اجلماهريية، الثقافة وبني الصفوية

 فهي الثانية، أما . راقياً رائداً طبيعياً فكراً لتقدم الفصيحة

 استخدام يف متانع ال املستوى هابطة ،جمملها يف ،ثقافة

 اجلماهريي االتصال قنوات عرب تقدمو الدارجة، اللغة

 ألن يقودنا وهذا .ممكنة شرحية أكرب ذوق ترضي بصورة

 ومن العامية، باستخدام العربية الفضائيات أن نستنتج

 من األكرب الشرحية ملخاطبة تسعى إمنا أخرى، أشياء بينها

  )50( ...براجمها إىلو إليها واجتذاا العريب تمعا
   االتصال بطبيعة تأثراً بوصفها لتسج اليت املظاهر إن

 سلبياً يعّد التأثر أن ذلك ،سالباً تأثراً ليس احلاسوب عرب

 املفردات دخول أما .صوتياً أو صرفياً أو حنوياً اللغة غري إذا

 تقوي أن اأش من ظاهرة ذههف ،اللغة معجم يف األعجمية

 نفإ الدراسة يف وضح اوكم .اللغوية ثروا وتزيد ةاللغ
 ،صويت حنرافا فيها يظهر مل احلاسوب عرب اطبخالت لغة
 طالتها اليت اإلجنليزية غةلال عكس ي،ـيبكتر أو ،حنوي أو

 حيدث بأن ينذر ا،مم وداللياً وحنوياً صوتياً ةكثري تاثريات

 الربيد لغة حتليل ففي ،اإلجنليزية غةلال بىن يف كبري حتول

 قد ةاإلجنليزي تابةالك تقاليد من كثرياً أن وجد ،يناإللكترو

 ،الكبري باحلرف اجلملة بداية مهالإ :ذلك من ، سقطت
  . الصغرية باحلروف مساال توقيعو

  .أعراضها والعاميات العربية اللغة جوهر الفصحى متثل

 فظتتاح الفصحى العربية أن الدراسة هذه من ضحيتو

 أن كذلك املعلوم ومن . تغيريات أية تطلها ومل بسماا

 مستدام حفاظ يف الفصحى وأن ،مستمر تبدل يف العاميات

 ،)والصوت والصرف، النحو،( وهريةاجل خصائصها على
 تصقلها إمنا ،جديدة ومعان كلمات من يدخلها ما إن بل

  . ثراًء وتزيدها
 نوع ألي ،احلاسوب يف ،الفصحى تعرض عدم إن

 العربية بقاء على املؤكدات أبني من ،التغري أنواع من

 بكتابه قرا عندما ذلك تعاىل احلق كفل وقد . وسالمتها

 لَه وإِنا الذِّكْر نزلْنا نحن إِنا { القائل فسبحان . الكرمي

  .9 آية احلجر }لَحافظُونَ
   اخلالصة - 4
 خبصائص احلاسوب عرب بالعربية التواصل لغة متتاز

 حنو وعنـزال :منها ،عديدة لغوية غري وأخرى ،لغوية

 الالتينية، باحلروف العربية الكلمات كتابةو ،هيةالشفا

           ،االختصارو ،الالمساس اختراقو ،اهلجني العربيةو

   .اللغوية غري الرموز استخدام و
 ميل يف الشفاهية من تقرا اليت السمات تظهر

 من ،اللغوية وغري اللغوية املعينات استخدام إىل املتحاورين

 حروف تكرار :منها طرق بعدة هنا ميثل الذي التنغيم ذلك

 طريقة التعبريية، األيقونات إضافة ،الصوامت تكرار املد،

   .املد حروف كتابة
 مستويات يف احلاسوب عرب املستخدمة العربية تتدرج

 ؛شياملع احليايت االستخدام يف توجد كاليت متاماً عديدة
 املعاصرة، بالعربية مروراً التراث عربية من تتدرج فهي

   .اتمع قاع أدىن يف العوام بِلغة إنتهاًء ،املثقفني اميةوع



 
 

 

 عرب التحاور لغة من بعضاً أن الدراسة أظهرت لقد

 عينة يف ويوجد .اللغوي اهلجني من نوع إال هو ما احلاسوب

 يف يكمن ذلكو ،جنياهل هلذا مستويات ةثالث الدراسة
 اللغات وتأثري ،التعليم وطرق ،التربية :منها ،ةدعدي مسببات

 يرجع اـكم .خارجه أو زلـنـامل يف سواء ، األعجمية

 غري رجاملها يف العربية متحدثي من أجيال نشأة إىل أيضاً

 نيجاهل وهذا .العربية استخدام فيها يندر اليت العربية
 عقللوا انعكاس إال هو ما املهاجر، من النوع هذا يف املستخدم
   .فيه يد  سوبللحا ليسو ، اتمع ذلك فيه يشيع الذي

 الكلمات كتابة إىل بالعربية املتحاورون يلجأ

 تنجم اليت التقنية العقبات على للتغلب الالتينية باحلروف

 أن الدراسة من اتضحو .العريب احلرف استحدام نع

 اليت املتوفرة قيود والال ،التامة للسرية ونتيجة ،املتحاورين

 إىل جؤونيلْ ،اهلوية معرفة ولعدم ،احلاسوب يتيحها

   .والدينية والسياسية، ،االجتماعية احملظورات اقتحام
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  الفكر اللغوي عند ابن خلدون

  من خالل مقدمته
  

  )*(حممد بالسي. د              

  

إمنا األمة برجاهلا األفذاذ الذين خيوضون يف حبار 
وا ألمتهم مشاعل تسري نصالفكر ويرتادون ااهل ليقت

  ...على أضوائها ويرفعوا للعامل منارات إشعاع وتوجيه

 ،حممد بن محنالر عبد الدين ويلّ صاحبنا ويعد
أملع رجال الفكر والعلم الذين  من ،املعروف بابن خلدون

  .)1( !!عرفهم التاريخ البشرى 

من علماء املسلمني، متعدد املواهب  ذفهو عامل ف
والقدرات الفكرية والعلمية، أمجعت دوائر العلم يف 
الشرق والغرب على نبوغه وعبقريته، وأقبلت اجلامعات 

ثاره ونظرياته؛ ملا متيزت به من دراسة آواملعاهد على 
  .)2(اجلدة واالبتكار وعمق النظر ودقة التحليل

ابن ( العريب املفكر آراء أن إىل األمر ووصل
من  - قد وجدت  ،واالجتماع السياسة حقل يف ،)خلدون
من يتحمس هلا حتمسا يصل بصاحبها إىل  -بينيالغر

ل لعلم ذروة العبقرية واإلبداع، حىت اعترف به واضعاً أو
وبني فالسفة  ات الطويلة بينهناالجتماع، وأقيمت املواز

إذ قرنه الباحثون بأرسطو  با؛وهذا العلم يف أور
زعماء علم  أحد - )غوميلوفتس(وأفالطون، وقال عنه 

إن ابن خلدون يعترب مفكراً عصرياًَ : " -االجتماع بأملانيا
االجتماعية بعقل  إنه درس احلوادث. بكل معىن الكلمة

 )كانت(عميقة جداً ال أقول قبل آراء وأبدى رزين، ادئه
أيضاً، واحلقيقة أن ما كتبه ابن ) فيكو(بل قبل  ،فحسب

  )3(!". خلدون هو ما نسميه اليوم بعلم االجتماع

  )4(: حملة عن ابن خلدون واملقدمة

ولد عبد الرمحن بن حممد بن حممد بن حممد بن 
اهيم بن عبد احلسن بن حممد بن جابر بن حممد بن إبر

رمضان  ، يف تونس يف مطلع شهر)5(الرمحن بن خلدون 
أسرة أندلسية نزحت  يف )م1332(هـ 732املعظم عام 

من األندلس إىل تونس يف أواسط القرن السابع اهلجري، 
أما والده  .ورياسة وكانت أسرة عريقة ناة ذات علم
والعلم،  حياة الدرس فقد زهد يف احلياة السياسية وآثر

وكان املعلم األول  ونظم الشعر، اللغة، وعلم الفقه يف برزو
  .)6(. البنه عبد الرمحن

قرأ ابن خلدون القرآن الكرمي وحفظه، وتفقه يف 
 والفقه، واحلديث من التفسري شيئاً ودرس ،السبع اتءالقرا

. على أشهر أساتذة تونس واللغة النحو كما درس
. يف املغربوكانت تونس يومئذ مركز العلوم واآلداب 

األندلس يف أواسط القرن السابع  ايار منذ وكانت
هم تزل كثري من علماء األندلس الذين شتتـاهلجري من
  )7(. احلوادث

  .مصر ابعضو احتاد كت )*(



 
 

 

علمائه  على يغلب عصر يف خلدون ابن نشأ
إىل اجترار القدمي، واالتكاء على مؤلفات  االنصراف
ي إىل جتميعها وشرحها، وكتابة احلواش واالجتاه السابقني،
مل يسلك هذا الطريق املعبد  هولكن .عليها والتقريرات

السهل، وإمنا نزع إىل حتكيم عقله الراجح وذهنه الوقاد 
األقدمني، واستخدام  آثار فيما يقرأ ويطلع عليه من

يف استنباط  ،ومكونات شخصيته الفذة ،طالعه الواسعا
شهرة مستفيضة  وأكسبته نظريات وقوانني مل يسبق إليها،

  )8(. صره، وما تاله من عصوريف ع

فإنك إذا قرأت كتاباً أندلسياً وجدته يتحدث عن 
ابن خلدون علما من أعالم الفكر األندلسي، وإذا قرأت 

وجدت احلديث  ،املماليك عصر يف ،املصري تاريخ األدب
بن خلدون قطبا من األقطاب بوادي النيل، وإذا اعن 

ابن خلدون أملمت باحلركة الفكرية يف املغرب شاهدت 
قائداً من كبار قادا يف تونس؛ وذلك يؤكد مرتلة هذا 
العمالق يف الفكر العريب، وحرص كل قطر من األقطار 

  )9(. على فخر انتمائه

شب ابن خلدون يف تونس، أعجوبة من أعاجيب 
      الكتابة  ولّي .املالحظة ودقة طالع،الا وسعة العقل،

 إىلمث انتقل  ،سلواألند الوساطة بني امللوك يف املغرب و
 مث استقال ،املالكية قضاء برقوق السلطان قلده حيث ،مصر

فكانت مؤلفاته  والتصنيف؛ التدريس إىل وانقطع منصبه من
كتاب العرب " وأشهرها ،من أهم املصادر للفكر العاملي

والرببر، ومن  والعجم العرب واخلرب، يف أيام إوديوان املبتد
، وهو كتاب ضخم "ن األكربعاصرهم من ذوي السلطا

وأعظم أجزائه وأشهرها الكتاب . يقع يف سبعة جملدات
صاحبه قواعد  ضمنه ،"خلدون مقدمة ابن "األول املسمى 

وبني  ،فلسفة التاريخ واالجتماع، ونقد فيه الذين سبقوه

 عيوم، مث وصف تطور األمم من البداوة إىل احلضارة،

 والسياسة واالقتصاديف االجتماع والدين  الشعوب يوترق

وتكون الدول ومنوها وايارها، وطبائع  والفنون، والعلوم
بطريقة  هذا، كل .ذلك إىل وما ،واحلضر البدو أهل

لة وأسلوب منطقي، وتعبري سائغ سهل ال تكلف متسلس
ونظر  هلا، حد ببديع، مبعرفة ال فيه وال تقيد بسجع أو

ود الوج حلقيقة صحيح وتفهم األعماق، إىل ينفذ
  .)10(االجتماعي 

اليت صدر ا ) مقدمة ابن خلدون(من هنا؛ فإن 
 دتعد رائعة من روائع التأليف عن) "كتاب العرب(تارخيه 

املسلمني؛ ملا تضمنته من مباحث جديدة مبتكرة يف علم 
، وفلسفة التاريخ والسياسة، واألدب والتربية، الجتماعا

  .)11(" وأسلوب الكتابة العربية

فقد أتيحت البن : العام لتأليف املقدمة وعن اجلو
فترة طيبة للتفرغ يف إحدى  هـ776خلدون يف عام 

قالع املغرب األوسط واجلزائر، وهي قلعة سالمة الواقعة 
جنويب إقليم قسنطينة، وقد دامت هذه الفترة أربع 
سنوات، عكف الرجل خالهلا على كتابة تلك املقدمة 

. جمال الفكر اإلسالمي فتحا يف -حبق–اخلصبة اليت تعد 
أن تعلم الكثري من اثنتني  دولقد كتبها ابن خلدون بع

األحداث اليت شارك فيها، والدراسات  :شبابه وهب هلما
  .الشاملة اليت ما انفك يواصل صعود مسالكها وشعاا

اليت أرادها مدخالً  ،ولقد أمت الرجل كتابة مقدمته
، هـ779عام  من تمعدودا أشهر يف ،)العرب(الكبري لتارخيه

  )12(.فيما بعد لكي يتناوهلا بالتنقيح والتهذيب إليها عاد مث
 )ابن خلدون مقدمة( رأينا ما من بعد إذا عجب وال

 وتترجم وأوروبا، والشام مصر يف الزمن، عرب تطبع

  )13(. األجنبية إىل اللغات ،أقسامها ببعض أو ،بكاملها



 
 

 

  :رأسلوب املقدمة وأثره يف أسلوبنا املعاص

تأثري املقدمة يف النهضة األدبية املعاصرة؛  وإليضاح
وكانت . م1857نذكر أا طبعت ألول مرة مبصر سنة 

األذهان إذ ذاك متطلعة إىل عهد جديد تلوح تباشريه 
بية يف عصر وفيما أعقب احتكاك مصر باحلضارة األور

غاين لينشر أفكاره عن فإمساعيل، مث جاء مجال الدين األ
 الكرامة وحماربة االستعمار والتجربواحلرية واالستقالل 

كما يقول ابن  ،وحكم الفرد مما يؤدي إىل فساد العمران
  )14(.خلدون

ومل يكن االنتفاع مبقدمته وأسلوب كتابته فيها يف 
فقد كان أسلوب ابن  ،وقت أظهر منه يف العصر احلاضر

 ،واحملسنات اللفظية البديع تكلف عن ارد املرسل ،خلدون
والعمرانية واالجتماعية  السياسية املباحث عن تعبريه يف

للمصلحني  احلسنة القدوة هو ،والصناعية واجلغرافية
واددين للنهضة األدبية والعربية والسياسية من كتاب 

ف منهم العربية يف مصر والشام وتونس، وخاصة من ألّ
أو كتب يف اجلرائد واالت؛ لقلة  ،يف مثل موضوعاته

أديب علمي الكتب، وألنه أرحب أسلوب  من وعاملطب
للنقلة واملترمجني عن اللغات األجنبية احملافظني على أصل 
املعىن؛ فهو كاألستاذ األكرب لكتاب الصحف واالت 

  .)15(يف ضتنا األخرية 

زق على ما قاله الشيخ ويعقب الدكتور حممود ر
نهضة وال ريب يف أن أدباء ال: أمحد السكندري، قائالً

بآراء ابن خلدون ومنها  -إىل جانب ما تأثروا به - تأثروا
فكان لذلك أثر مضاعف جعلهم  ،آراؤه يف نثر معاصريه
عابسة، ويرمون  نظرة إليهم وينظرون يتجهمون ألسالفهم

وإذا  ،ويتأبون على دراسته ،أدم بالضعف واالحنطاط
أخذوا آراء ابن خلدون مسلطة على  ،أخذوا يف دراسته

وبدهي  ،اآلراء هذه من لوثة وبأقالمهم ،فيدرسوا هلمعقو
  )16(. أن تأيت النتيجة وفق مقدماا

مالحظة طريفة  وللدكتور علي عبد الواحد وايف
فقد رأى أن أخطاء ابن خلدون األسلوبية : يف هذا اال

وكأا  كتابنا، أقالم إىل -أيضاً-انتقلت قد املقدمة يف
مما يدل على الثقة املفرطة يف  صواب ال يقبل التصحيح؛

  )17(. مقدرته والولوع اهلائم باحتذائه

وطبعي أن : يقول الدكتور حممد رجب البيومي
مل  عشر التاسع القرن من األخري النصف يف الرواد مجيع
 مل تظهر من بل إن فيهم املقدمة، أسلوب حمتذى من يكونوا

 ،ريكعبد اهللا فك ،على أسلوبه مسة واحدة من مساا
والندمي، ولكن صفوة  ،ومحزة فتح اهللا ،وإبراهيم املويلي

واإلمام حممد  ،الدين األفغاين كجمال ،ذاك الكتاب إذ
قد  ،وعبد الرمحن الكواكبـي ،وأديب إسحاق ،عبده

وكان من !! نشروا أسلوب املقدمة كل جهد طاقته
والشيخ  ،مجال الدين األفغاين احلظ أن يتتلمذ على حسن
أكثر كتاب اجليل الالحق،  ،بصفة خاصةد عبده حمم

، وإذ ذاك يقفز األدب مامنهجه وينهجوا موردمها، فريدوا
  .، أو هامهنويتحرر األسلوب ائياً م قفزته الطافرة،

لقد كان ابن خلدون : ويضيف الدكتور البيومي
ية النهضة األدب أن يقود مث قدر له ،نابغة عصره دون نزاع

التاريخ األديب نابغة  رحاب ليصبح يف احلديث يف عصرنا
  )18(..العصور

  جماالت الدراسات اللغوية عند ابن خلدون

احلركة اللغوية  ،مقدمته يف ،لقد رصد ابن خلدون
        ذلك خالل من وخلص عصره، حىت اللغوي الفكرملسرية 

  :إىل ما يلي -شديد غري خمل زوبإجيا -



 
 

 

  :تعلم العربية من مقاصد الشريعة: أوالً

ابن خلدون أركان علوم اللسان العريب،  يوضح
  ).والبيان، واألدب والنحو، اللغة،( :وهي أربعة فيذكر أا

ومعرفتها ضرورية على أهل الشريعة؛ إذ ": ويقول
مأخذ األحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنة، وهي 
بلغة العرب ونقلها من الصحابة والتابعني عرب، وشرح 

بد من معرفة العلوم املتعلقة  فال ،مشكالا من لغتهم
  )" .)19ذا اللسان ملن أراد علم الشريعة

  :أفضلية علوم اللسان العريب على بعض: ثانياً

بتفاوت  ،وتتفاوت يف التأكيد:"يقول ابن خلدون
يتبني يف الكالم  حسبما مراتبها يف التوفية مبقصود الكالم،

منها هو والذي يتحصل أن األهم املقدم . عليها فنا فنا
فيعرف  ،النحو؛ إذ به يتبني أصول املقاصد بالداللة

واملبتدأ من اخلرب، ولواله جلهل أصل  ،الفاعل من املفعول
لوال أن أكثر  ،وكان من حق علم اللغة التقدم. اإلفادة

األوضاع باقية يف موضوعاا، مل تتغري خبالف اإلعراب 
جلملة ومل الدال على اإلسناد واملسند إليه؛ فإنه تغري با

فلذلك كان علم النحو أهم من اللغة؛ إذ . يسبق له أثر
 .وليست كذلك اللغة ،يف جهله اإلخالل بالتفاهم مجلة

  )20(. "واهللا سبحانه وتعاىل أعلم وبه التوفيق

  :علوم اللسان العريب: ثالثاً

  :علم النحو -أ
اعلم أن اللغة يف املتعارف ": يقول ابن خلدون

وتلك العبارة فعل لساين . همقصود نهي عبارة املتكلم ع
ناشئ عن القصد بإفادة الكالم، فال بد أن تصري ملكة 

وهو يف كل . الفاعل هلا، وهو اللسان متقررة يف العضو
وكانت امللكة احلاصلة للعرب . أمة حبسب اصطالحام

أحسن امللكات وأوضحها إبانة عن املقاصد؛  ،من ذلك
مثل  .املعاين من ثريك على فيها الكلمات غري لداللة

أعين  ،احلركات اليت تعني الفاعل من املفعول من ارور
أي  ؛باألفعال تفضي اليت احلروف ومثل املضاف،

. إىل الذوات من غري تكلف ألفاظ أخرىاحلركات، 
وأما غريها من . وليس يوجد ذلك إال يف لغة العرب

من ألفاظ ختصه  فكل معىن أو حال ال بد له ،اللغات
مما نقدره  ،خماطبام يف ،العجم كالم داللة، ولذلك جندبال

: وهذا هو معىن قوله صلى اهللا عليه وسلم .بكالم العرب
 ".اختصاراً أوتيت جوامع الكلم واختصر يل الكالم" 

أي  ؛يف لغتهم واحلركات واهليآت حروفلل فصار
األوضاع، اعتبار يف الداللة على املقصود غري متكلفني 

إمنا هي ملكة يف . يستفيدون ذلك منهافيه لصناعة 
كما تأخذ صبياننا  ،عن األول يأخذها اآلخر ،ألسنتهم

  .هلذا العهد لغاتنا

فلما جاء اإلسالم وفارقوا احلجاز لطلب امللك، 
العجم، الذي كان يف أيدي األمم والدول، وخالطوا 

إليها السمع من املخالفات  تغريت تلك امللكة مبا ألقى
والسمع أبو امللكات اللسانية، . ني من العجماليت للمتعرب

ففسدت مبا ألقي إليها مما يغايرها، جلنوحها إليه باعتياد 
وخشي أهل العلوم منهم أن تفسد تلك امللكة . السمع
ينغلق القرآن واحلديث على ا، ف ويطول العهد ،رأساً

لتلك امللكة  كالمهم قوانني املفهوم؛ فاستنبطوا من جماري
عليها سائر  به الكليات والقواعد، يقيسونمطردة، ش

مثل أن الفاعل  .باألشباهاألشباه  أنواع الكالم ويلحقون
 تغري مث رأوا. واملفعول منصوب، واملبتدأ مرفوع ،مرفوع

 حركات هذه الكلمات، فاصطلحوا على بتغري الداللة

لذلك التغري عامالً وأمثال  املوجب وتسمية تسميته إعراباً،



 
 

 

فقيدوها  ،خاصة م كلها اصطالحات وصارت .ذلك
ا صناعة هلم خمصوصة، واصطلحوا هوجعلو ،بالكتاب

  )21(. "على تسميتها بعلم النحو

ليف يف هذا الفن آالتف" :ويضيف ابن خلدون
خمتلفة؛  فيها التعليم وطرق ا، حياط أو ىحتص أكثر من أن

والكوفيون  .املتأخرين املتقدمني مغايرة لطريقة فطريقة
طرقهم  خمتلفة واألندلسيون والبغداديون بصريونوال

  )22(."كذلك
  :علم اللغة - ب

بيان  هو العلم هذا" أن خلدون ابن يوضح
وذلك أنه ملا فسدت ملكة اللسان . املوضوعات اللغوية

العريب، يف احلركات املسماة عند أهل النحو باإلعراب، 
مث استمر ذلك . واستنبطت القوانني حلفظها كما قلناه

 يفى الفساد مبالبسة العجم وخمالطتهم، حىت تأدلفساد ا
 يفموضوعات األلفاظ، فاستعمل كثري من كالم العرب 

ة خشي والتدوين، بالكتاب اللغوية اتاملوضوع حفظ
بالقرآن واحلديث، فشمر  اجلهل من عنهوما ينشأ  الدروس

وكان . كثري من أئمة اللسان لذلك وأملوا فيه الدواوين
ألف . يف ذلك اخلليل بن أمحد الفراهيديسابق احللبة 

فحصر فيه مركبات حروف املعجم  ؛فيها كتاب العني
كلها، من الثنائي والثالثي والرباعي واخلماسي، وهو 

  )23(.غاية ما ينتهي إليه التركيب يف اللسان العريب
يه ترتيب املخارج، فبدأ حبروف احللق، واعتمد ف

راس، مث الشفة؛ مث ما بعده من حروف احلنك مث األض
وبدأ . وجعل حروف العلة آخراً، وهي احلروف اهلوائية
فلذلك . من حروف احللق بالعني، ألنه األقصى منها

بالعني، ألن املتقدمني كانوا يذهبون يف تسمية  مسي كتابه
دواوينهم إىل مثل هذا، وهو تسميته بأول ما يقع فيه من 

املستعمل، مث بني املهمل منها من . الكلمات واأللفاظ
وكان املهمل يف الرباعي واخلماسي أكثر لقلة استعمال 

وكان  دورانه، لقلة العرب له لثقله، وحلق به الثنائي
أكثر  فكانت أوضاعه ،أغلب الثالثي يف االستعمال
واستوعبه  ،العني كتاب يف كله ذلك اخلليل وضمن .لدورانه

   .اب وأوفاهيعأحسن است

املؤيد  هلشام وكتب الزبيدي بكر أبو وجاء
باألندلس، يف املائة الرابعة؛ فاختصره مع احملافظة على 

وحذف منه املهمل كله، وكثرياً من شواهد  ،االستيعاب
  .املستعمل، وخلصه للحفظ أحسن تلخيص

املشارقة كتاب الصحاح، على  من اجلوهري وألف
اءة منها البد فجعل ،ترتيب املتعارف حلروف املعجمال

ترمجة باحلروف على احلرف األخري من وجعل ال ،باهلمزة
إىل أواخر الكلم،  ،يف األكثر ،الكلمة، الضطرار الناس

مث يأيت باحلروف أول الكلمة، على . فيجعل ذلك بابا
ل وب حروف املعجم أيضاً، ويترجم عليها بالفصيترت

  .اللغة اقتداء حبصر اخلليلوحصر . آخرهاإىل 

ه من أهل سيدابن  ،لسينيفيها من األند ،مث ألف
اهد، كتاب احملكم على ذلك بن جم دانية، يف دولة علي

. من االستيعاب، وعلى حنو ترتيب كتاب العني املنحى
الشتقاقات الكلم وتصاريفها؛ فجاء من  التعرض وزاد فيه
 حممد بن أيب احلسني صاحب وخلصه .الدواوين أحسن

وقلب ترتيبه . احلفصية بتونس الدولة ملوك من املستنصر
ترتيب كتاب الصحاح يف اعتبار أواخر الكلم وبناء  إىل

  .وسليلي أبوة التراجم عليها، فكانا توأمي رحم

والبن  كتاب املنجد، ،من أئمة اللغة ،لكراعو
  .والبن األنباري كتاب الزاهر ،دريد كتاب اجلمهرة



 
 

 

وهناك  .علمناه فيما اللغة كتب أصول هذه
عبة لبعض ومستو الكلم من بصنف خمتصة أخرى خمتصرات

األبواب أو لكلها؛ إال أن وجه احلصر فيها خفي، ووجه 
ومن . كما رأيت تلك جلي من قبل التراكيب يف احلصر
 ،اللغة كتاب الزخمشري يف ااز يف أيضاً املوضوعة الكتب

كل ما جتوزت به العرب  بني فيه ومساه أساس البالغة،
 تابك وهو املدلوالت، من به جتوزت من األلفاظ، فيما

  )24(."شريف اإلفادة

تضع  العرب كانت ملا مث" :خلدون ابن ويضيف
اخلاصة  يف األمور على العموم، مث تستعمل الشيء ملعىن

الوضع  بني عندنا ذلك فرق ا، خاصة أخرى ألفاظاً
يف اللغة عزيز املأخذ؛  الناس إىل فقه اجواحت واالستعمال،

ياض، مث كما وضع األبيض بالوضع العام لكل ما فيه ب
اختص ما فيه بياض من اخليل باألشهب، ومن اإلنسان 

حىت صار استعمال األبيض  باألزهر، ومن الغنم باألملح،
واختص . حلناً وخروجاً عن لسان العرب ايف هذه كله

بالتأليف يف هذا املنحى الثعاليب، وأفرده يف كتاب له 
 يأخذ به اللغوي نفسه أن كد ماآ من مساه فقه اللغة، وهو

فليس معرفة الوضع . عن مواضعه حيرف استعمال العرب
 له استعمال العرب حىت يشهد يف التركيب، األول بكاف

 يف فين نظمه بإىل ذلك األدي حيتاج ما وأكثر .لذلك

من أن يكثر حلنه يف املوضوعات اللغوية يف  ونثره، حذراً
 يف اإلعراب مفرداا وتركيبها، وهو أشر من اللحن

األلفاظ  يف املتأخرين بعض ألف كوكذل .وأفحش
 ذلك؛ يف النهاية مل يبلغ إىل وإن املشتركة وتكفل حبصرها،

وأما املختصرات املوجودة يف هذا  .لألكثر مستوعب فهو
كثري االستعمال، ال، املخصوصة باملتداول من اللغة الفن

 البن األلفاظ مثل فكثرية تسهيال حلفظها على الطالب،

 من لغة أقل هابعضو .وغريمها لبلثع والفصيح السكيت

 واهللا .للحفظ الطالب على األهم يف نظرهم الختالف بعض

  )25( ".ال رب سواه العليم، اخلالق

  :علم البيان - ج

حادث يف امللة بعد  هذا العلم": يقول ابن خلدون
لغة، وهو من العلوم اللسانية؛ ألنه متعلق لعلم العربية وا

  )26(."من املعاين عليه الداللة ا ويقصد .تفيده وما باأللفاظ

فاشتمل هذا العلم املسمى ": ويضيف ابن خلدون
 اليت للهيآت هذه الدالالت عن البحث على بالبيان

الصنف :  على ثالثة أصناف وجعل واألحوال واملقامات،
األول يبحث فيه عن هذه اهليآت واألحوال، اليت تطابق 

 م البالغة؛باللفظ مجيع مقتضيات احلال، ويسمى عل

الثاين يبحث فيه عن الداللة على الالزم اللفظي  نفوالص
. ويسمى علم البيان ،ة، وهي االستعارة والكنايوملزومه

وأحلقوا ما صنفاً آخر، وهو النظر يف تزيني الكالم 
إما بسجع يفصله؛ أو جتنيس : وحتسينه بنوع من التنميق

عن  تورية أوزانه؛ أو يشابه بني ألفاظه؛ أو ترصيع يقطع
هام معىن أخفى منه، الشتراك اللفظ ـاملعىن املقصود بإب

بينهما؛ أو طباق بالتقابل بني األضداد، وأمثال ذلك، 
  )27(."ويسمى عندهم علم البديع

: ويوضح ابن خلدون مثرة هذا الفن، فيقول
واعلم أن مثرة هذا الفن إمنا هي يف فهم اإلعجاز من 

لداللة منه جبميع يف وفاء ا هالقرآن؛ ألن إعجاز
مقتضيات األحوال منطوقة ومفهومة؛ وهي أعلى مراتب 
الكمال، مع الكالم فيما خيتص باأللفاظ، يف انتقائها 

صر هو اإلعجاز الذي تق وهذا وجودة رصفها وتركيبها،
الشيء منه من كان بعض  وإمنا يدرك .األفهام عن إدراكه



 
 

 

يدرك له ذوق مبخالطة اللسان العريب وحصول ملكته، ف
  )28(. "على قدر ذوقه همن إعجاز

  :علم األدب -د

أن هذا العلم ال موضوع له، ": يؤكد ابن خلدون
وإمنا املقصود منه عند . يف إثبات عوارضه أو نفيها ينظر

أهل اللسان مثرته، وهي اإلجادة يف فين املنظوم واملنثور، 
على أساليب العرب ومناحيهم؛ فيجمعون لذلك من 

الكلمة، من شعر عايل  حتصل به عساه كالم العرب ما
اللغة والنحو،  من ومسائل اإلجادة يف متساو الطبقة وسجع

يف  ،منها الناظر أثناء ذلك، متفرقة، يستقرييف مبثوثة 
معظم قوانني العربية؛ مع ذكر بعض من أيام  ،الغالب

وكذلك ذكر . العرب، يفهم به ما يقع يف أشعارهم منها
واملقصود . مةهرية واألخبار العااملهم من األنساب الش

الناظر فيه شيء من كالم  بذلك كله أن ال خيفى على
العرب وأساليبهم ومناحي بالغتهم إذا تصفحه، ألنه ال 
حتصل امللكة من حفظه إال بعد فهمه، فيحتاج إىل تقدمي 

  )29(. "مجيع ما يتوقف عليه فهمه
م إذا أرادوا حد هذا إمث : خلدون ويضيف ابن

وأخبارها  أشعار العرب حفظ هو األدب :ن قالواالف
واألخذ من كل علم بطرف؛ يريدون من علوم اللسان 

وهي القرآن  فقط، متوا حيث من أو العلوم الشرعية
يف كالم  العلوم من لغري ذلك مدخل ال واحلديث؛ إذ

إال من ذهب إليه املتأخرون عند كلفهم بصناعة  ،العرب
 باالصطالحاتشعارهم وترسلهم البديع من التورية يف أ

معرفة  إىل حينئذ الفن هذا صاحب فاحتاج العلمية؛
ومسعنا من . فهمها اصطالحات العلوم؛ ليكون قائماً على
وأركانه  هذا الفن شيوخنا يف جمالس التعليم أن أصول

ب اتوك قتيبة، البن الكاتب أدب :وهي دواوين أربعة

للجاحظ، وكتاب  وكتاب البيان والتبيني الكامل للمربد،
وما سوى هذه األربعة . علي القايل البغدادي النوادر أليب

  )30(. "ذلك كثرية يف وكتب احملدثني .عنها وفروع هلا فتبع

  قضايا لغوية مهمة عاجلها ابن خلدون

 عاشوا خلدون أحد نوابغ العامل الذين يعد ابن
أو  مشاكل، فيها يعضدهم مل مظلمة عصور أفذاذاً يف
اليت عاشوا  فكانت حيام بني األمة أمتهم؛ همرقد تعرف

وصدق  هفيها كلها شقاء وحمنة؛ فقد أداه نفوذ خاطر
نظره إىل االهتداء إىل كثري من علل احلوادث اليت تنتاب 

من االرتباط والتشابه؛  بينها وعرف ما ،البشري االجتماع
مطردة،  قوانني عامة، وأقيسة بصور نفسه حىت وقرت يف

لمه دون أن يفطن ا أهل قرنه، ومل ينكشف سال ا ق
على سنن العمران  سرها ويتضح للباحثني صدق انطباقها
  )31(. واالجتماع إال بعد انقضاء عدة قرون

من القضايا  اخلدون يف مقدمته كثري ابن عاجل فقد
تفهم  من انطالقاً ،حصيفة عاجلةم ،ةالعويص اللغوية

ك يف وقت صحيح حلقيقة الوجود االجتماعي، وذل
  ...مبكر من مسرية الفكر اللغوي العريب

غريه من أعالم لدون قد سبق بوإن كان ابن خ
العربية يف وضع لبنات لبعض هذه القضايا اللغوية، إال 

اللبنات صروحاً،  بتلك شيد - املتميزة واملتنوعة بثقافته-أنه
ومجلها بفكره، وتوجها مبا مجعه من مادة أرحب انتقاها 

  !ربية اخلالد من تراث الع

كان من  - رمحه اهللا-ونظراً ألن ابن خلدون 
وحىت ذلك الوقت مل  –القرن الثامن اهلجري علماء 

تكن الدراسات اللغوية املتعلقة بعلم اللغة قد كملت، بل 
؛ لذا فإنين أرى أن - كانت يف طور من أطوار تكوينها



 
 

 

ميثل ، مبا عاجله من قضايا لغوية يف مقدمته ،ابن خلدون
ومن هنا تكمن  ،ة من حلقات تطور الفكر اللغويحلق

  .قيمة مثل تلك القضايا اليت عاجلها

هذا؛ يف الوقت الذي جند فيه ابن خلدون مل حيظ 
بني مجهور العلماء الذين سامهوا يف باملكانة الالئقة به 

  .معاجلة قضايا لغوية هلا وزا يف حقل الدراسات اللغوية

غه املتفرد يف علم إىل نبو - فيما نرى- ومرد ذلك
االجتماع؛ حىت عد واضعاً أول له؛ وعرف به فطغى 

  .هذا على ما عداه من العلوم األخرى

وصل إلينا من تراث هذا العامل الكبري،  ما ةالعومبط
اللغوية جند أنه عاجل يف مقدمته كثرياً من القضايا 

بل وكان له قصب السبق يف الوقوف على  ،الشائكة
 إليها مل يتطرق قضايا لغوية جديدة فضالً عن ،معاملها

: نظر متفردة، قوامها وجهة من هذا كل .قبل من أحد
ال نكاد نرى أحدا  حىت - )فلسفة التاريخ واالجتماع(

اً يف مسرية الفكر اللغوي؛ ئمن العلماء أضاف إليها شي
يف  اللغوي خلدون ابن فكر نضج على -داللة قوية - مما يدل
  !على يده مبكراً  واستوائها بل ا،تلك القضاي ملثل معاجلته

  - : من بني تلك القضايا

  الكتابة العربية عند ابن خلدون

وأشكال  مرسو": الكتابة بأا يعرف ابن خلدون
يف  ما على الدالة املسموعة الكلمات على تدل حرفية
  ."النفس

وهي صناعة  ثاين رتبة عن الداللة اللغوية،" :بأا ويضيف
 عن من خواص اإلنسان اليت مييز ا الكتابة شريفة؛ إذ

   اـالضمائر وتتأذى  يف ما على تطلع فهي وأيضاً .احليوان

 دـاحلاجات، وق األغراض إىل البلد البعيد؛ فتقضى
 العلوم واملعارف على ويطلع ا مؤونة املباشرة هلا، دفعت

 فهي علومهم وأخبارهم؛ يف كتبوه وما األولني، وصحف

 يف اإلنسان وخروجها ،واملنافع الوجوه هذه جبميع شريفة

  )32(. "يكون بالتعليم إمنا الفعل إىل القوة من

  :قرين بالعمران... الكتابة وجودة اخلط

وعلى قدر االجتماع والعمران ":ابن خلدون يقول
جودة اخلط  والطلب لذلك؛ تكون الكماالت يف يوالتناغ

عة للعمران؛ تابوأا  ...الصنائع مجلة يف املدينة؛ إذ هو من
 ومن يكتبون وال يقرأون، ال البدو أمينيوهلذا جند أكثر 

نافذة  خطه قاصراً وقراءته غري فيكون كتب أو منهم قرأ
 ،احلد عن اخلارج عمراا ،وجند تعليم اخلط يف األمصار

  .وأسهل طريقاً؛ الستحكام الصنعة فيها وأحسن أبلغ

كما حيكى لنا عن مصر هلذا العهد، وأن ا 
على املتعلم قوانني  علمني منتصبني لتعليم اخلط يلقونم

ويزيدون إىل ذلك املباشرة  حرف، كل وأحكاماً يف وضع
يه رتبة العلم واحلس يف التعليم، دبتعليم وضعه، فتعتضد ل

  ."وتأيت ملكته على أمت الوجوه

وإمنا أتى هذا من ": ويعلل ابن خلدون ذلك بقوله
  ."وانفساح األعمال لعمرانا بكثرة ووفورها الصنائع كمال

وليس الشأن يف تعليم اخلط ": ويضيف قائالً
باألندلس واملغرب كذلك يف تعلم كل حرف بانفراده، 
على قوانني يلقيها املعلم للمتعلم، وإمنا يتعلم مبحاكاة 
اخلط من كتابة الكلمات مجلة، ويكون ذلك من املتعلم 

ويتمكن يف  ومطالعة املعلم له، إىل أن حيصل له اإلجادة
  )33(."بنانه امللكة؛ فيسمى جميداً

 



 
 

 

  :تاريخ الكتابة العربية

وقد كان اخلط العريب بالغاً ": يقول ابن خلدون
مبالغه من اإلحكام واإلتقان واجلودة يف دولة التبابعة؛ ملا 

. وهو املسمى باخلط احلمريي والترف، احلضارة من بلغت
 دولة آل املنذر وانتقل منها إىل احلرية ملا كان ا من

العرب بأرض  مللك واددين ،يف العصبية  التبابعة نسباء
من اإلجادة كما كان عند  عندهم اخلط ومل يكن. العراق

فكانت احلضارة . التبابعة؛ لقصور ما بني الدولتني
ومن . ذلكعن وتوابعها من الصنائع وغريها قاصرة 
  .احلرية لقنه أهل الطائف وقريش فيما ذكر

الذي تعلم الكتابة من احلرية هو سفيان  إن :ويقال
حرب بن أمية، وأخذها من أسلم بن : ويقال. بن أمية
وهو قول ممكن، وأقرب ممن ذهب إىل أم . سدرة

  :تعلموها من إياد أهل العراق؛ لقول شاعرهم

  إذا ،قوم هلم ساحة العراق

  ساروا مجيعاً، واخلط والقلم

نزلوا ساحة وهو قول بعيد؛ ألن إياداً، وإن 
واخلط من . ةفلم يزالوا على شأم من البداو العراق؛

قول الشاعر أم أقرب إىل  معىن اوإمن. الصنائع احلضرية
والقلم من غريهم من العرب؛ لقرم من ساحة  اخلط

األمصار وضواحيها؛ فالقول بأن أهل احلجاز إمنا لقنوها 
هو  -ريمن احلرية، ولقنها أهل احلرية من التبابعة ومح

  ."األليق من األقوال

وكان حلمري كتابة تسمى ": ويضيف ابن خلدون
تعلمها إال  وكانوا مينعون من منفصلة، حروفها املسند،
أم  إال العربية، تعلمت مَضر الكتابة محري ومن .بإذم
بالبدو،  وقعت إذا نائعصشأن ال ،هلا جميدين يكونوا مل

والتنميق  إىل اإلتقان ةاملذاهب وال مائل فال تكون حمكمة
األكثر؛  عنها يف واستغناء البدو والصناعة البدو ما بني لبون

من  قريباً أو كتابتهم العرب بدوية مثل كتابة فكانت
إن كتابتهم هلذا العهد أحسن  نقول أو .العهد هلذا كتابتهم
ألن هؤالء أقرب إىل احلضارة وخمالطة أهل  صناعة؛
ر فكانوا أعرق يف البدو وأبعد وأما مَض. والدول األمصار

الشام ومصر؛  وأهل وأهل العراق اليمن أهل من عن احلضر
 من الغاية بالغ إىل ألول اإلسالم غري فكان اخلط العريب

 التوسط ملكان العرب إىل وال واإلجادة، واإلتقان اإلحكام

  )34 (. "من البداوة والتوحش وبعدهم عن الصنائع

  نصناعة اخلط عند ابن خلدو

بيان عن القول ":يعرف ابن خلدون اخلط بأنه
والكالم، كما أن القول بيان عما يف النفس والضمري من 

  .املعاين؛ فال بد لكل منهما أن يكون واضح الداللة

، )35(]علمه البيان *خلق اإلنسان[ :تعاىل اهللا قال
    )36( .وهو يشمل بيان األدلة كلها

  :أصول فّن اخلط

د فاخلط او": ا األمر فيقوليقرر ابن خلدون هذ
إبانة حروفه املتواضعة كماله أن تكون داللته واضحة،  ب

عن  حدة متميز ها ورمسها كل واحد علىعوإجادة وض
من إيصال حرف  اباآلخر؛ إالّ ما اصطلح عليه الكتَّ

الكلمة الواحدة بعضها ببعض، سوى حروف اصطلحوا 
مة، وكذا الراء على قطعها، مثل األلف املتقدمة يف الكل

والزاي والدال والذال وغريها؛ خبالف ما إذا كانت 
اب مث إن املتأخرين من الكتَّ .خرهاآمتأخرة، وهكذا إىل 
 بعضها ببعض، وحذف كلمات، اصطلحوا على وصل

 ،أهل مصطلحهم إالّ يعرفها ال عندهم، معروفة حروف



 
 

 

 غريهم؛ وهؤالء كتاب دواوين السلطان فتستعجم على

 عن ذا االصطالح انفردوا كأم لقضاة؛ا وسجالت

كتابتهم  موارد الكتابة عليهم، وشهرة لكثرة غريهم؛
كتبوا ذلك ملن  فإن .دوم مبصطلحهم من كثري وإحاطة

إىل  ذلك عن أن يعدلوا ال خربة له مبصطلحهم فينبغي
األعجمي ألما  اخلط كان مبثابة وإال البيان ما استطاعوه؛

  )37(. "عدم التواضع عليهزلة واحدة من مبنـ

  ):الشفرة(فك املعّمى 

يف هذا القدر،  وليس بعذر":ويضيف ابن خلدون
يف األموال واجليوش، ألم  كتاب األعمال السلطانية إال

األسرار  من فإنه الناس؛ عن ذلك بكتمان مطلوبون
 يف رسم اصطالح السلطانية اليت جيب إخفاؤها، فيبالغون

على  االصطالح وهو. ة املعمَّىمبثاب ويصري م، خاص
العبارة عن احلروف بكلمات من أمساء الطيب والفواكه 

غري أشكال أشكال أخرى  عوالطيور أو األزاهر، ووض
احلروف املتعارفة يصطلح عليها املتخاطبون لتأدية ما يف 

ورمبا وضع الكتاب للعثور على . ضمائرهم بالكتابة
قاييس استخرجوها ذلك، وإن مل يضعوه أوالً، قوانني مب

وللناس يف ذلك ". فك املعمى"لذلك مبداركهم يسموا 
  )38(. "دواوين مشهورة واهللا العليم احلكيم

  :رحلة اخلط العريب

امللك  جاء ملا" :فيقول املرحلة؛ هذه خلدون ابن يتتبع
البصرة  ونزلوا ،املمالك وملكوا األمصار، وفتحوا للعرب،
اخلط  استعملوا الكتابة، إىل الدولة واحتاجت والكوفة،
فيه،  اإلجادة فترقت وتداولوه؛ وتعلموه صناعته وطلبوا

 إالّ أا اإلتقان، من رتبة والبصرة الكوفة وبلغ يف واستحكم،

  .هلذا العهد الرسم معروف الكويف واخلط .الغاية دون كانت

وافتتحوا مث انتشرت العرب يف األقطار واملمالك، 
وترقت  بغداد العباس بنو تطواخ واألندلس، إفريقية

يف العمران، وكانت  استبحرت ملا إىل الغاية، اخلطوط فيها
أوضاع اخلط  وخالفت الدولة العربية، اإلسالم ومركز دار

الرونق  يف امليل إىل إجادة ومجال بالكوفة، ببغداد أوضاعه
 ،واستحكمت هذه املخالفة يف األمصار. وحسن الرواء

 مث تاله يف ،بن مقلة الوزير ياد علرفع رايتها ببغد أن إىل

 ووقف بابن البواب، الشهري الكاتب هالل، بن على ذلك

 رسوم وبعدت .وما بعدها الثالثة ةئاملا يف عليه تعليمها سند

إىل  انتهى حىت الكوفة، عن وأوضاعه البغدادي اخلط
بتفنن  العصور مث ازدادت املخالفة بعد تلك .املباينة

هت إىل انت حىت سومه وأوضاعه،اجلهابذة يف إحكام ر
ووقف سند . العجمي املتأخرين مثل ياقوت والويل علي

 إىل مصر، وخالفت طريقة ذلك وانتقل عليهم، اخلط تعليم

 خمالفة فظهرت هنالك؛ العجم الشيء، ولقنها بعض العراق

 املعروف فريقياإل  اخلط وكان .مباينة أو مصر أهل خلط

 .املشرقي اخلط من أوضاع يقرب هلذا العهد القدمي رمسه
من  بأحواهلم فتميزوا باألمويني؛ األندلس ملك ومتيز

خطهم  صنف فتميز واخلطوط؛ والصنائع احلضارة
وطما  . كما هو معروف الرسم هلذا العهد ،ياألندلس

. قطر كل يف ،اإلسالمية الدول يف ،واحلضارة حبر العمران
 ،تبالك وانتسخت ،العلوم أسواق ونفقت وعظم امللك

واخلزائن  القصور ا وملئت وجتليدها، كتبها وأجيد
ذلك  يف األقطار أهل وتنافس له، كفاء ال مبا امللوكية

  .وتناغوا فيه
تناقص ملا احنل نظام الدولة اإلسالمية وتناقصت  مث

فانتقل  ة؛بدروس اخلالف ذلك أمجع، ودرست معامل بغداد
والقاهرة؛  مصر إىل ،شأا من اخلط والكتابة، بل والعلم



 
 

 

وللخط ا معلمون  .العهد هلذا ةا نافق فلم تزل أسواقه
وأشكاهلا  .احلروف بقوانني يف وضعها للمتعلم يرمسون
تلك  أشكال حيكم أن املتعلم يلبث فال .بينهم متعارفة
 ق فيهاوحذ حسناً وقد لقنها ،األوضاع تلك على احلروف

ما  سنأح فتجيء عملية؛ قوانني وأخذها كتابا،و دربة
  .يكون

 ند تالشيع األقطار، يف فافترقوا األندلس، وأما أهل
ومن خلفهم من الرببر، وتغلبت عليهم  ،ملك العرب ا

، من إفريقيةدوة املغرب وع أمم النصرانية، فانتشروا يف
وشاركوا أهل  ،اللمتونية إىل هذا العهد ةلدن الدول

الدولة؛ العمران مبا لديهم من الصنائع، وتعلقوا بأذيال 
 ، ونسيعليه إلفريقي وعفَّىفغلب خطهم على اخلط ا

. دمها وصنائعهماخط القريوان واملهدية بنسيان عوائ
كلها على الرسم األندلسي إفريقية خطوط أهل  وصارت

لتوفر أهل األندلس ا عند اجلالية من  إليها، بتونس وما
 مل الذيناجلريد  ببالد رسم منه يوبق .شرق األندلس

وإمنا كانوا . جبوارهم اب األندلس وال مترسواوا كتخيالط
 إفريقيةدار امللك بتونس؛ فصار خط أهل  يفدون على
 لُّحىت إذا تقلص ظ األندلس؛ أهل خطوط من أحسن

احلضارة  أمر وتراجع الشيء، بعض املوحدية الدولة
اخلط وفسدت  حال حينئذ نقص ،والترف بتراجع العمران

لتعليم بفساد احلضارة وتناقص وجهل فيه وجه ا رسومه،
تشهد مبا كان اخلط األندلسي،  آثار فيه وبقيت. العمران
باحلضارة  رسخت إذا الصنائع أن من ملا قدمناه ذلك هلم من
 ،ذلك بعد من مرين بين دولة يف وحصل .حموها فيعسر
األندلسي، لقرب جوارهم  اخلط من لون ،األقصى باملغرب

ستعماهلم إياهم قريبا، وا إىل فاس منهم وسقوط من خرج
  عهد اخلط فيما بعد عن سدة امللك  ونسي. سائر الدولة

 واملغربني ةفريقيإفصارت اخلطوط ب. مل يعرف وداره كأنه

إذا بعيدة عن اجلودة، وصارت الكتب  ،مائلة إىل الرداءة
العناء إال منها، انتسخت فال فائدة حتصل ملتصفحها 

ساد والتصحيف وتغيري ما يقع من الفلكثرة  ،واملشقة
األشكال اخلطية عن اجلودة، حىت ال تكاد تقرأ إال بعد 

بنقص احلضارة  الصنائع، ووقع فيه ما وقع يف سائر. عسر
  .)39( "واهللا حيكم ال معقب حلكمه. وفساد الدول

  الرسم العثماين من وجهة نظر ابن خلدون

قرآنه ايد، ومن مظاهر  -تعاىل-لقد قدس اهللا
الذي  الوضع به ويراد الرسم املصحفي، :ديسهذا التق

يف كتابة كلمات  -رضي اهللا عنه -ارتضاه سيدنا عثمان
القرآن وحروفه؛ حيث إن األصل يف املكتوب أن يكون 

غري زيادة وال نقص  موافقاً متام املوافقة للمنطوق، من
لكن املصاحف العثمانية قد أمهل  .تغيري وال وال تبديل

جاء رمسها  ،كثرية حروف ا وجدتفيها هذا األصل؛ ف
 فة ظهرت، ومنهايوذلك ألغراض شر النطق؛ خمالفاً ألداء

كتاب اهللا، واليت تفسر يوماً بعد  أسرار مكنون على هو ما
  .)40( !آخر ؟ 

  :موقف ابن خلدون من الرسم املصحفي
رسم املصاحف  بأن القائل الفريق خلدون ابن يتزعم
: لفريقويرى ا .خمالفته جوزفت وعليه توقيفي؛ ال اصطالحي

مل يكن  ،فأو حذمن زيادات  ،أن ما يف الرسم العثماين
ولو كان كذلك  ،به من اهللا على رسوله يوحقيفاً أُتو

آلمنا به وحرصنا عليه، بل إن هذا الفريق ليذهب إىل ما 
مبا فيه من زيادات  ،هذا الرسم أن فريى ذلك؛ من هو أبعد

  )41( !!طأ من الكتاب ؟إمنا هو خ ،اغريه أو فحذ أو
كان اخلط العريب ": يقرر ذلك ابن خلدون بقوله

ألول اإلسالم غري بالغ إىل الغاية من اإلحكام واإلتقان 



 
 

 

واإلجادة، وال إىل التوسط ملكان العرب من البداوة 
  ."والتوحش وبعدهم عن الصنائع

لك يف وقع ألجل ذ وانظر ما": ويضيف قائالًُ
خبطوطهم، وكانت  الصحابة هرمس حيث ،املصحف رمسهم

فخالف الكثري من رسومهم  اإلجادة،غري مستحكمة يف 
 مث اقتفى. م صناعة اخلط عند أهلهاما اقتضته أقيسة رسو

اً مبا رمسه أصحاب التابعون من السلف رمسهم فيها تربك
، وخري اخللق من -عليه وسلماهللا  صلى - رسول اهللا

 قتضىكالمه، كما يو بعده املتلقون لوحيه من كتاب اهللا
 مسه خطأًخط ويل أو عامل تربكاً، ويتتبع رهلذا العهد 
 بعذلك من الصحابة فيما كتبوه، فات وأين نسبة. وصواباً

  ."على مواضعه بالرسم العلماء ونبه رمساً، وأثبت ذلك

وال تلتفنت يف " :قائالً إليه؛ جنح ملا خلدون ابن ويتحمس
كانوا حمكمني  من أم بعض املغفلني يزعمه ما إىل ذلك

خطوطهم ألصول  خمالفة من لصناعة اخلط، وأن ما يتخيل
ويقولون يف زيادة  .وجه لكلها بل يتخيل؛ كما الرسم ليس
مل يقع، ويف  إنه تنبيه على أن الذبح :)نهال أذحب ( األلف يف

ربانية، إنه تنبيه على كمال القدرة ال )بأييد( زيادة الياء يف
وما . إال التحكم احملض ال أصل لهوأمثال ذلك مما 

ها زيـمحلهم على ذلك إال اعتقادهم أن يف ذلك تن
وحسبوا  .للصحابة عن توهم النقص يف قلة إجادة اخلط

 مإليه ونسبوا نقصه، عن زهوهمـفن كمال، اخلط أن
 ،من رمسه خالف اإلجادة ما تعليل وطلبوا بإجادته، الكمال

يف  بكمال ساخلط لي واعلم أن .وذلك ليس بصحيح
                                                                                  . املعاشية املدنية الصنائع مجلة من اخلط إذ حقهم،

وليس بكمال مطلق؛ إذ ال  إضايف، والكمال يف الصنائع
 يعود وإمنا اخلالل، وال يف الدين يف يعود نقصه على الذات

تعاون عليه ألجل وال العمران على أسباب املعاش وحبسب

صلى اهللا عليه -وقد كان النيب .داللته على ما يف النفوس
أميا، وكان ذلك كماالً يف حقه، وبالنسبة إىل  - وسلم

عن الصنائع العملية اليت هي مقامه؛ لشرفه وتنـزهه 
كماالً يف  ت األميةسولي. أسباب املعاش والعمران كلها

عاونون على حقنا حنن؛ إذ هو منقطع إىل ربه، وحنن مت
. ةالعلوم االصطالحي حىت ،كلها الصنائع شأن الدنيا، احلياة

  )42(. "مجلة خبالفنا فإن الكمال يف حقه هو تنـزهه عنها

  الرّد على ما جنح إليه ابن خلدون

هو  إليه جنح فيما خلدون على ابن يرد أن ميكن
  )43(: ومن تابعه مبا يلي

لتأييد  اءالعلم مجهور ساقها اليت باألدلة :أوالً
وبعضها اآلخر  ،والسنة الكتاب واليت بعضها من مذهبهم،

  .من إمجاع الصحابة والتابعني وتابعيهم

أن الرسم املصحفي توقيفي ال : ويرى هذا الفريق
  .جتوز خمالفته

 نكا -صلى اهللا عليه وسلم - واستدلوا بأن النيب
 ذا الرسم فعالً القرآن كتبوا وقد الوحي، يكتبون كتاب له

صلى اهللا  -عهده  ومضى كتابتهم، على الرسول وأقرهم
الكتبة مل حيدث فيه تغيري  هذه على والقرآن -عليه وسلم
كان يضع -صلى اهللا عليه وسلم-بل ورد أنه. وال تبديل

ومن  .وكتابته الدستور لكتاب الوحي يف رسم املصحف
ألق الدواة، " :- وهو من كتبة الوحي -قوله ملعاوية ذلك

 وانصب الباء، ومرق السني، وال تعور قلم،وحرف ال
 على الرحيم، وضع قلمك ومد الرمحن امليم، وحسن اهللا،

  ".أذكر لك فإنه اليسرى، أذنك

يف  الرسم ذا القرآن فكتب بكر أبو جاء مث
خالفته، فاستنسخ تلك  يف عثمان هحذا حذو مث املصحف،



 
 

 

 أصحاب وأقر ،الكتبة تلك على مصاحف يف الصحف

رضي - وعثمان أيب بكر عمل ،-وسلم لى اهللا عليهص-النيب
إىل التابعني  ذلك بعد األمر وانتهى - اهللا عنهم أمجعني

يف هذا الرسم، ومل  منهم وتابعي التابعني؛ فلم خيالف أحد
رمساً آخر من  ينقل أن أحداً منهم فكّر أن يستبدل به

ونشاط  التأليف، ازدهار عهد يف حدثت اليت الرسوم
 متبعاً حمترماً العثماين الرسم يبق بل .تقدم العلومو الدواوين،

                                                                                    )44(. محاه يباح وال ميس استقالله، ال ،املصاحف كتابة يف

من أنه ليس يف نصوص  ،بعضهم ما ادعاه أن :ثانياً
مردود مبا سبق من  ،دل عليهالسنة ما يوجب ذلك وي

 كتاب الوحي على - صلى اهللا عليه وسلم- إقرار الرسول
 كتب املصحف الذي ،بن ثابت زيد ومنهم الرسم، هذا

واحلديث اآلنف، ... وكتب املصاحف لعثمان بكر أليب
ألق : " ملعاوية - عليه وسلم صلى اهللا- الرسول وفيه يقول

صلى -على أنه  ؛ فإنه حجة"خلإ...الدواة، وحرف القلم
  .كان واضع دستور الرسم هلم -اهللا عليه وسلم

العلماء بأن للرسم العثماين  مجهور به احتج ما :ثالثاً
  )45(: أسراراً، ومزايا وأغراضا عديدة، منها

يف  املتنوعة القراءات على يدل العثماين الرسم أن - 1
﴿ تكاد  رمست :ذلك ولتوضيح .الواحدة الكلمة
 من  ﴾ فطرن   السموت كادت﴿ -هكذا  ﴾   السمو

حتتمل قراءة  هكذا مسهابر فهي ضبط وال نقط، غري
كما  ﴾ تويكاد السم﴿  :سائي بالياءنافع والك

  وقراءة ".تكاد" :بالتاء من السبعة حتتمل قراءة الباقني

 الطاء وفتح بالتاء - ]رنتتفطَّ[ والكسائي حفص

 .الطاء خمففة وكسر بالنون الباقني وقراءة -مشددة

  

. إفادة املعاين املختلفة بطريقة تكاد تكون ظاهرة - 2
﴿ أم من  يف قوله تعاىل] أم[وذلك حنو قطع كلمة 
: ووصلها يف قوله تعاىل. )47 يكون عليهم وكيالً ﴾

 إذ. )48( مستقيم﴾ صراط سويا على ي﴿ أمن ميش
 ةبإدغام امليم األوىل يف الثاني "نأمَّ"كتبت هكذا 

يف اآلية ] أم[ ددة؛ فقطعوكتابتهما ميما واحدة مش
 املنقطة اليت مبعىن "أم" أا على للداللة الكتابة يف األوىل

 .ووصل أم الثانية للداللة على أا ليست كتلك بل،

كزيادة يف كتابة كلمة  ،دقيق الداللة على معىن خفي - 3
 )49(،  ﴾ بأييد بنينها والسماء ﴿ :تعاىل قوله من] أيد [

وذلك لإلمياء  -بيائني -] بأييد [  إذ كتبت هكذا
وأا ال  ،بىن ا السماء اليت قوة اهللا تعظيم إىل

زيادة  : "القاعدة املشهورة حد على ،تشبهها قوة
  !"املبىن تدل على زيادة املعىن

﴿ ويدع  :حذف الواو من قوله :ومن هذا القبيل
 اإلنسان ﴾

للداللة على ؛)51( ﴾ ﴿ وميح اهللا البطل )50(
وشدة قبول  الفاعل، على وسهولته الفعل وقوع سرعة
  ؟ !للتأثر به يف الوجود لاملنفع

سبحانه  قوله مثل ،الفصيحة اللغات بعض إفادة - 4
 كتبت .)52(] بإذنه إال  نفس ملَّتكَ ال يوم يأت[ :وتعاىل

 . !لغة هذيل على للداللة "يأت" : هكذا ،الياء حبذف

من صدور ثقات  القرآن أن يتلقوا على الناس محل - 5
العثماين الذي  الرسم هذا على يتكلوا وال ال،الرج

 .مطابق للنطق الصحيح يف اجلملة جاء غري

  :الفائدة مزيتانوينضوي حتت هذه 

من ألفاظ القرآن وطريقة أدائه وحسن  التوثق -أ
على وجه  أن يعرف ميكن ال فإن ذلك .ترتيله وجتويده



 
 

 

واصطالح  رمسه قاعدة تكن مهما املصحف، من اليقني
 على القارئ وقد خيفى الطبع، يف املطبعة ختطئ فقد ؛كتابته

 واإلخفاء واإلدغام واإلظهار كالقلقلة جتويده، أحكام بعض

  .خفاء تطبيقها عن فضالً وحنوها، واإلمشام والروم

أنه ال جيوز التعويل على املصاحف  :العلماء قرر وهلذا
يف األداء والقراءة، باألخذ  التثبت من بد بل ال. وحدها
هل : كنت يف شك فقل يل بربك وإن. حافظ ثقة عن

أن يدل قارئاً  ،يستطيع املصحف وحده بأي رسم يكون
 :الصحيح بفواتح السور الكرمية، مثل كان على النطق أيا
ومن  !؟ ﴾ طسم﴿ ،﴾ عسق ﴿ ، ﴾حم﴿.﴾كهيعص﴿

مالك ال ﴿: هذا الباب الروم واإلمشام يف قوله سبحانه

  !﴾ ال تأمنا﴿ة من كلم ،)53( ﴾تأمنا على يوسف

؛ - اهللا عليه وسلم صلى-  اهللا برسول السند اتصال -ب
وتلك خاصية من خواص هذه األمة اإلسالمية امتازت 

  .ا على سائر األمم

 ،ابن خلدون جنح إليه ملا صحة ال أنه سبق، مما ،يتضح
ما  من أن الرسم املصحفي اصطالحي، وأن ،يف مقدمته
إمنا هو  ،غريها أو ،أو حذف ،من زيادات ،ورد فيه

  !!خطأ من الكتاب؟ 
يتعلق  ال -اهنيوالرب باألدلة وضحنا كما-فاألمر
 ابن خلدون ذلك جنح إىل كما من عدمه، اخلط بإحكام

كما  ،الرسم املصحفي بتوقيفية متعلق األمر إن وحتمس؛
  .وضحنا سبق أن

وذلك  العثماين، بالرسم االلتزام من هنا؛ جيب
ستشهدون على ذلك بقول ء؛ ويهور العلمامذهب مج

  .ن جليلني من أئمة املذاهبـإمامي
هل يكتب املصحف على ما : مالكفقد سئل اإلمام 

  .إال على الكتبة األوىل فقال ال، ،الناس من اهلجاء أحدث

خط عثمان  خمالفة حترم" :يقول حنبل واإلمام أمحد بن
  .)54(" يف ياء أو ألف أو واو أو غريه

: يف فقه الشافعية ما نصهوجاء يف حواشي املنهج 
كما جاء يف الرسم  ،تكتب بالواو واأللف )الربا(كلمة "

يف القرآن بالياء أو األلف؛ ألن رمسه  العثماين، وال تكتب
  .)55("سنة متبعة

إنه : "وجاء يف احمليط الربهاين يف فقه احلنفية ما نصه
  )56( ."ينبغي أال يكتب املصحف بغري الرسم العثماين

وكان للجنة  زماننا، ت هذه املسألة يفأثري وقد" هذا،
 رأت إسهام فيها؛ إذ ،األزهر الشريفيف  ،لفتوىا

 واحتجت ،وهجائه املصحف كتابة من املأثور دعن الوقوف

صلى اهللا عليه - النيب عهد يف كتب القرآن بأن :ملا رأته
استمر  .كتبت به مصاحف عثمان برسم - وسلم

الصحابة والتابعني  عهداملصحف مكتوباً ذا الرسم يف 
وتابعي التابعني واألئمة اتهدين يف عصورهم املختلفة، 

أنه رأى تغيري هجاء  ،ومل ينقل عن أحد من هؤالء مجيعاً
املصحف عن ما رسم به أوالً إىل تلك القواعد اليت 

  )57(..."البصرة والكوفة يف التأليف ازدهار عهد حدثت يف
 على الرسمفظة احملاوجوب  " :ناصف حنفي ورأى

ويف احملافظة  واملردودة، املقبولة القراءة ملعرفة العثماين؛
فال  ،لفظاً وكتابة ،أصله على احتياط شديد لبقاء القرآن
  .)58(" يفتح فيه باب االستحسان

  االحتجاج اللغوي عند ابن خلدون
بوضع الضوابط والقوانني  ذلك املنهج الذي يعىن هو

حبيث  مستوياته املختلفة، وي يفاليت حتكم االستعمال اللغ
  )59(. يعد اخلروج عليه ضرباً من ضروب اللحن

تشمل  لذلك ومعايري شروطاً اللغويون وضع وقد
  : الزمان واملكان



 
 

 

الفصحاء  حدد اللغويون العرب :الزمان ناحية فمن
القرن  بنهاية ويستشهد بكالمهم بعربيتهم يوثق الذين
القرن  وأواسط مصار،األ لعرب بالنسبة ،اهلجري الثاين

العرب،  جزيرة من البدو لعرب بالنسبة ،الرابع اهلجري
  )60(. "عصور االحتجاج": ومسوا هذه العصور بـ

البداوة  ةبفكر ربطوه فقد :املكان ناحية من أما
إىل حياة  أو أقرب ،يةكانت القبيلة بدو فكلما واحلضارة،
كلما و. والثقة فيها أكثر أفصح لغتها كانت، البداوة

كانت لغتها  ،حياة احلضارة إىل أقرب كانت متحضرة، أو
  )61(. جتنبوا األخذ عنها حمل شك ومثار شبهة؛ ولذلك

وحني : قولهويوضح ذلك أحد اللغويني احملدثني ب
واحلضر وحالتهم االجتماعية؛  استعرضنا مساكن البدو

  :القبيلة على دعامتني فصاحة أسسوا قد العلماء تبني لنا أنّ

  .مقدار قرب مساكنها مكة وما حوهلا :ىـولاأل

  )62(. مقدار توغلها يف البداوة :ةـوالثاني

لقد قرر ابن خلدون هذه املعايري يف مقدمته، : أقول
وهلذا كانت لغة قريش أفصح ": وسبق اللغويني حني قال

م من بالد العج عن اللغات العربية وأصرحها؛ لبعدهم
ثقيف وهذيل وخزاعة مث من اكتنفهم من . مجيع جهام

 دعوأما من َب. وبين كنانة وغطفان وبين أسد وبين متيم
عنهم من ربيعة وخلم وجذاع وغسان وإياد وقضاعة 

والروم واحلبشة،  ،ااورين ألمم الفرس ،وعرب اليمن
وعلى نسبة  .تامة امللكة مبخالطة األعاجم فلم تكن لغتهم

الصحة بعدهم من قريش كان االحتجاج بلغام يف 
  )63(. "والفساد عند أهل الصناعة العربية

ابن لنا خرج  ،ومن خالل تطبيق هذه املعايري
 ،من مسحه الشامل لألقطار الناطقة يف عهده ،خلدون

علم أنّ عرَف التخاطُبِ يف ا": قررها بقوله حبقيقة
القدمية؛ بل هي لغة  َرَضمصار وبني احلََضرِ ليس بلَغة ماأل
وعن لغة هذا  ،رسها بعيدة عن لَُغة مضى قائمة بنفأخر

  .ر أبعدريب الذي لعهدَنا، وهي عن لغة مضاجليل الَع

فأما أا لغة قائمة بنفسها فهو ظاهر، يشهد له ما 
عن صناعة أهل النحو حلنا،  َدعفيها من التغاير الذي َب

صالحام؛ اوهي مع ذلك ختتلف باختالف األمصار يف 
ة بعض الشيء للغة أهل املغرب، املشرق مباين فلغة أهل
وكل منهم متوصل بلغته إىل  ،األندلس معهما أهل وكذا
 اللسان معىن وهذا. واإلبانة عما يف نفسه ،دية مقصودهأت

  .ليس بضائر هلم اإلعراب وفقدان .واللغة

وأما أا أبعد عن اللسان األول من لغة هذا اجليل؛ 
فمن  .العجمةاللسان إمنا هو مبخالطة  عن البعد فألن

كانت لغته عن ذلك اللسان األصلي  ،خالط العجم أكثر
ة جوهذه ملكة ممتز... حتصل بالتعليم إمنا امللكة ألن أبعد،

واملغرب  فريقيةإ مصارأذلك يف  واعترب .األوىل من امللكة
 العرب لطتفخا واملغرب، فريقيةإأما  .واملشرق واألندلس

ومل يكد خيلو  ا م،عمرا لوفور فيها الربابرة من العجم
اللسان  فيها على فغلبت العجمة جيل؛عنهم مصر وال 

والعجمة . جةممتز أخرى لغة وصارت هلم، كان الذي العريب
. ، فهي عن اللسان األول أبعدذكرناهملا  ،أغلبفيها 
من فارس والترك  هالعرب على أممغلب  ملا ،املشرق وكذا

كرة والفالحني غام يف األفخالطوهم، وتداولت بينهم ل
اضع؛ ومر اراًئذين اختذوهم خوال ودايات  وأظال والسيب

. حىت انقلبت لغة أخرى بفساد امللكة ففسدت لغتهم
وصار . وكذا أهل األندلس مع عجم اجلاللقة واإلفرجنة

أهل األمصار كلهم من هذه األقاليم أهل لغة أخرى 
خمصوصة م، ختالف لغة مقر وخيالف أيضاً بعضها 



 
 

 

كما نذكره، وكأا لغة أخرى الستحكام  ،بعضاً
  .)64( "واهللا خيلق ما يشاء ويقدر. ملكتها يف أجياهلم

  اللغة ملكة صناعية عند ابن خلدون

كلها  اعلم أنّ اللغات" :بقوله هذا خلدون ابن يقرر
اللسان،  يف ملكات هي إذ بالصناعة، شبيهة ملكات

متام امللكة للعبارة عن املعاين وجودا وقصورها حبسب 
وليس ذلك بالنظر إىل املفردات، وإمنا هو  ،أو نقصاا

  ."بالنظر إىل التراكيب

العرب حني كانت  من فاملتكلم" :قائالً ويضيف
 جيله، أهل كالم يسمع فيهم، موجودة العربية اللغة ملكته

وكيفية تعبريهم عن مقاصدهم؛  ،وأساليبهم يف خماطبام
فيلقنها فردات يف معانيها؛ الصيب استعمال امليسمع كما 

مث ال . نها كذلكقأوالً، مث يسمع التراكيب بعدها فيل
تكلم، م كل كل حلظة ومن يف يتجدد مساعهم لذلك يزال

وصفة راسخة  ملكة ذلك يصـري واستعماله يتكرر إىل أن
  .ويكون كأحدهم

 ،هكذا تصريت األلسن واللغات من جيل إىل جيل
ذا هو معىن ما تقوله العامة وه. وتعلمها العجم واألطفال

أي بامللكة األوىل اليت أخذت  ؛للعرب بالطبع أن اللغة من
عن غريهم، مث فسدت هذه امللكة عنهم، ومل يأخذوها 

وسبب فسادها أن الناشئ من . ر مبخالطتهم األعاجمملض
صار يسمع يف العبارة عن املقاصد كيفيات أخرى  اجليل،

فيعرب ا عن مقصوده  للعرب،غري الكيفيات اليت كانت 
غريهم، ويسمع كيفيات  ة املخالطني للعرب منلكثر

 عليه األمر وأخذ من هذه وهذه، العرب أيضاً؛ فاختلط

وهذا معىن . وكانت ناقصة عن األوىل ملكة فاستحدث
  )65(. "فساد اللسان العريب

             إذا  ةأن العجم يف السر عن خلدون ابن ويكشف هذا؛
قصرت بصاحبها يف حتصيل العلوم  ،ىل اللسانسبقت إ
والسر يف ذلك أن " :فيقول العريب، اللسان عن أهل

مباحث العلوم كلها إمنا هي يف املعاين الذهنية واخليالية، 
مباحثها يف األلفاظ  أكثر اليت هي الشرعية، من بني العلوم

وموادها من األحكام املتلقاة من الكتاب والسنة ولغاا 
ة هلا، وهي كلها يف اخليال؛ وبني العلوم العقلية، املؤدي
واللغات إمنا هي ترمجان عما يف الضمائر  .الذهن يف وهي

من تلك املعاين، يؤديها بعض إىل بعض باملشافهة يف 
البحث بالعلوم لتحصيل ملكتها  وممارسة والتعليم، املناظرة
وسائط وحجب  واللغات واأللفاظ .ذلك على املران بطول
يف اقتناص  بد وال .املعاين عن وختام روابطو الضمائر،بني 

تلك املعاين من ألفاظها ملعرفة دالالا اللغوية عليها، 
وجودة امللكة لناظر فيها؛ وإال فيعتاص عليه اقتناصها 

  .)66("الذهنية من االعتياص مباحثها يف يكون ما على زيادة

ة أن اللغ وقد تقدم لنا": ويضيف ابن خلدون قائالً
 وكذا اخلط صناعة ملكتها يف اليد؛ فإذا ملكة يف اللسان،

اللغة  يف مقصراً صار العجمة، ملكة اللسان يف تقدمت
يف صناعة مبحل،  تقدمت إذا امللكة أن من قدمناه ملا العربية،
 .يف صناعة أخرى، وهو ظاهر صاحبها ملكة جييد أن فقلَّ
 ،للفظية واخلطيةا وداللتها العربية اللغة يف مقصراً كان وإذا

إال أن تكون ملكة  .مر كما منها عليه فهم املعاين اعتاص
 العربية، حني انتقل منها إىل العجمة السابقة مل تستحكم

 أنيربون مع الغرب قبل  الذين العجم أبناء كأصاغر

السابقة هلم،  كأا اللغة العربية فتكون عجمتهم، تستحكم
 وكذا .من العربية ينوال يكون عندهم تقصري يف فهم املعا

  .قبل العريب اخلط األعجمي تعلم له سبق من شأن أيضاً



 
 

 

يف دروسهم  ،وهلذا جند الكثري من علماء األعاجم
من الكتب  يعدلون عن نقل التفاسري ،وجمالس تعليمهم

إىل قراءا ظاهراً خيففون بذلك عن أنفسهم مؤونة بعض 
  )67(."احلجب ليقرب عليهم تناول املعاين

يني   نوال يعترض ذلك أيضاً مما كان لليونا": فويضي
تعلموها من  فإم إمنا ،يف علومهم من رسوخ القدم

واألعجمي . لغتهم السابقة هلم وخطهم املتعارف بينهم
يأخذ العلم بغري لسانه  ،املتعلم للعلم يف امللة اإلسالمية

فلهذا . الذي يعرف ملكته خطه غري ومن الذي سبق إليه،
وهذا عام يف مجيع . لك حجاباً كما قلناهيكون له ذ

أصناف أهل اللسان األعجمي من الفرس والروم والترك 
 .اللسان العريب أهل من ليس من وسائر والفرنج،والرببر 

  )68(. "ويف ذلك آيات للمتومسني

  القياس يف اللغة العربية عند ابن خلدون
  )69(: حيال ذلك إىل فرق ثالثة انقسم علماء اللغة

  :ريق األولالف
القياس ذا  يصح ال ويرى أنه ،العلماء مجهور مذهب

 يربهن ،اللغة إال حني يكون له سند من نصوص ،العمل
قد جاءوا مبثله أو نظريه،  ،أصحاب اللغة ،على أن العرب
  )70(.كالمهم املروي عنهم يف كثري الورود وأنّ هذا النظري

)71(وقد ذهب إىل هذا ابن جين 
 علي ،ومن قبله أبو 
  .الفارسي واملازين وغريهم من اللغويني

ما قيس على كالم العرب : يقول أبو عثمان املازين
ال ترى أنك مل تسمع أنت وال أ ؛فهو من كالم العرب

فاعل وال مفعول، وإمنا مسعت بعضها؛  كل غريك اسم
  )72(. فقست عليها غريه

: حيث يقول خلدون؛ الفريق ابن هلذا انتصر وقد ،هذا
م أن النقل الذي تثبت به اللغة، إمنا هو النقل عن اعلو"

العرب أم استعملوا هذه األلفاظ هلذه املعاين، ال تقل 
. متعذر وبعيد، ومل يعرف ألحد منهم إم وضعوها ألنه

على  استعماله، نعلمبقياس ما مل  اللغات ال تثبت وكذلك
 كار اجلامع،س، باعتبار اإلبنماء الع يف استعماله ما عرف

 ألن شهادة االعتبار يف باب القياس إمنا يدركها الشرع

اللغة  يف هلنا مثل وليس .الدال على صحة القياس من أصله
 مالوإن  .هذا مجهور األئمة وعلى حمكم، وهو بالعقل، إال

لكن القول . سريح وغريمها ابنو فيها القاضي القياس إىل
  )73(. "بنفيه أرجح

  :الفريق الثاين

صرح وقرر أن هناك فرقاً  نباري الذيابن األ ثلهومي
قائم على املقاييس املستنبطة  علم فالنحو :واللغة بني النحو
بل قال إن  ،النحو يف جاء والقياس العرب، من كالم

  ).قياسالنحو كله (

 ال عقلياً، نقلياً وضعاً وضعت فإا ،اللغة خبالف :قال مث

  )74(.ه النقلب ورد ما على يقتصر بل ،القياس فيها جيوز فال

  :الفريق الثالث

مل  اليت األلفاظ من نوعني بني التوفيق حاول وقد
وروده يف كالمهم من  كثر نوع حيث العرب، ا يتصرف

؛ تهقصدهم إلبقائه على هيئ على غري تصرف، فدل ذلك
ونوع قل وروده  .هجيوز لنا حنن أن نتصرف في فال مت وقد

أنْ  - إذن - لنايف كالمهم فلم يعرف قصدهم فيه فيجوز 
  )75(. نتصرف فيه

  الطريق إىل تعلم الفصحى من منظار ابن خلدون

: قائالً املضمار هذا يف نصيحته خلدون ابن يوجه
ذهبت  قد العهد، هلذا املضري، اللسان ملكة أنّ اعلم"

مضر اليت كلهم مغايرة للغة  ولغة أهل اجليل. وفسدت



 
 

 

زاج العجمة نزل ا القرآن، وإمنا هي لغة أخرى من امت
كان تعلمها ممكناً،  ملكات كانت ملا اللغات إال أن. ا

 امللكة هذه غيتبي ملن التعليم ووجه .شأن سائر امللكات

 القدمي كالمهم نفسه حبفظ ويروم حتصيلها أن يأخذ

 وكالم واحلديث، القرآن اجلاري على أساليبهم من

 أسجاعهم يف العرب فحول وخماطبات السلف،

حىت  فنوم؛ يف سائر كلمات املولدين أيضاًوأشعارهم، و
زل لكثرة حفظه لكالمهم من املنظوم واملنثور ـيتن
منهم؛  زلة من نشأ بينهم ولقن العبارة عن املقاصدـمن

 على مث يتصرف بعد ذلك يف التعبري عما يف ضمريه

حسب عبارام، وتأليف كلمام، وما وعاه وحفظه 
تحصل له هذه امللكة من أساليبهم وترتيب ألفاظهم؛ ف

ما رسوخاً وقوةذا احلفظ واالستعمال، ويزداد بكثر .
وحيتاج مع ذلك إىل سالمة الطبع والتفهم احلسن ملنازع 

ومراعاة التطبيق بينها  ،العرب وأساليبهم يف التراكيب
 وهو والذوق يشهد بذلك،. وبني مقتضيات األحوال

 وعلى قدر. هماما بني هذه امللكة والطبع السليم في ينشأ

 ،املقول املصنوع جودة تكون االستعمال وكثرة احملفوظ
 حصل على هذه امللكات، فقد حصل ومن . ونثراً نظماً

بالبالغة فيها، وهكذا  البصري الناقد لغة مضر، وهو على
  )76(."ينبغي أن يكون تعلمها

أنّ حصول ملكة اللسان العريب  ويؤكد ابن خلدون
يف خياله  يرتسم حىت العرب، كالم نم احلفظ بكثرة إمنا هو

. فينسج هو عليه ،نسجوا عليه تراكيبهم املنوال الذي
وخالط عبارام  معهم نشأ زلة منـيتنـزل بذلك منو

امللكة املستقرة يف العبارة  له حىت حصلت يف كالمهم،
  )77(. كالمهم حنو عن املقاصد على

أن حصول هذه امللكة بكثرة : ويوضح ابن خلدون
: فظ وجودا جبودة احملفوظ؛ فيقول حتت هذا العنواناحل
م تعلم ال بد من كثرة احلفظ، ملن يرو أنه قد قدمنا"

وطبقته يف جنسه  احملفوظ جودة قدر اللسان العريب؛ وعلى
 .ظافامللكة احلاصلة عنه للح جودة تكون من قلته، وكثرته
 شعر :حمفوظه من أشعار العرب اإلسالميني كان فمن

هانئ أو الشريف  ابن أو املعتز ابن أو و العتايبأ حبيب
؛ أو رسائل ابن املقفع أو سهل بن هارون أو ابن الرضي

تكون ملكته أجود  ؛الصابـئ الزيات أو البديع أو
 ،أشعار املتأخرين حيفظ ممن البالغة، وأعلى مقاماً ورتبة يف
ل البيساين أو سَُّرابن النبيه أو َت أو مثل شعر ابن سهل

. زول طبقة هؤالء عن أولئكـاد األصبهاين، لنالعم
مقدار  وعلى .الذوق الناقد صاحبيظهر ذلك للبصري 

جودة احملفوظ أو املسموع، تكون جودة االستعمال من 
 يف فبارتقاء احملفوظ .بعده، مث إجادة امللكة من بعدمها

ألن الطبع إمنا  ،ترتقي امللكة احلاصلة من الكالم، طبقته
  )78(. "وتنمو قوى امللكة بتغذيتها هلا،منوا ينسج على

كالم  أن يف السبب خلدون ابن ويرجع هذا؛
  ا ـاإلسالميني من العرب أعلى طبقة يف البالغة وأذواقه

فإنا ": من كالم اجلاهلية، يف منثورهم ومنظومهم؛ فيقول
  ة ـطيئة واحلـربيع بن أيب وعمر ثابت بن حسان شعر جند

الرمة واألحوص  ذي وغيالنب يَصق ونوالفرزد وجرير
 ،وبشار، مث كالم السلف من العرب يف الدولة األموية

وترسيلهم  خطبهم يف ،العباسية الدولة من وصدراً
وحماورام للملوك أرفع طبقة يف البالغة بكثري من شعر 

طرفة ة وَدبكلثوم وزهري وعلقمة بن َع وابن النابغة وعنترة
 . منثورهم وحماورامة يفكالم اجلاهلي بن العبد، ومن



 
 

 

 شاهدان بذاك للناقد الصحيح والذوق السليم والطبع
  .البصري بالبالغة

والسبب يف ذلك أن هؤالء الذين أدركوا اإلسالم 
 ذينلواحلديث، ال القرآن من الكالم يف العالية مسعوا الطبقة

م وليف ق ، لكوا وجلتاهمعجز البشر عن اإلتيان مبثيل
وارتقت  مطباعه فنهضت نفوسهم؛ هاأساليب ونشأت على

أهل اجلاهلية،  من هملبمن ق ملكات عن البالغة لكام يفم
ممن مل يسمع هذه الطبقة وال نشأ عليها؛ فكان كالمهم 

  من وأصفى رونقاً ،ديباجة أحسن ،ونثرهم يف نظمهم

من  همبا استفادو ل تثقيفاًأولئك، وأرصف مبىن وأعد
ذوقك لك به ل ذلك يشهد وتأم. الكالم العايل الطبقة

  )79(. والتبصر بالبالغة أهل الذوق من كنت إن

من  موسوعة تعد خلدون ابن مقدمة فإن وبعد؛
فت الال املبهر، زاإلجيا ذا املنفردة الفكرية املوسوعات
 حىت لكأين ال أجد !العلوم لكل وكأا مقدمات لألنظار؛

لكتاب؛ من العلوم الفكرية إال وجدناه يف هذا ا علماً
  !!حبيث مجع أطرافه، ملخصاً إياه

: وال عجب؛ ففي عصر النكبات تكثر املوسوعات
لّة وفضله أن هيأ بعد نكبة بغداد ث -تعاىل - فمن رمحة اهللا
العالمة السيوطي، : من أمثال املوسوعينيمن العلماء 

  .إخل... وابن خلدون، وابن تيمية، وابن القيم

 - تعاىل - هم اهللا جاء هذا بعد عصر احملن؛ فقد وفق
ولعلهم  إىل مجع تراث السابقني يف شىت جماالت املعرفة؛

تراث املسلمني يف  ما ضاع من أخذوا الدرس من ضياع
ل إليه أنظمة حديثة جلمع دجلة، يف الوقت الذي مل تص

العلماء  فكان ؛- مثالً- )الكمبيوتر( كاحلاسوب التراث
وهي حفظ تراث  عظيمة، األجالء؛ ولعله حلكمة

  !- تعاىل–ملسلمني املتعلق بكتاب اهللا ا

ت ( خلدون ابن العالمة العظيم املفكر اهللا رحم
قدم لإلنسانية وأفادها من  ما بقدر ،واسعة رمحة )ه808

منبع علمه، وفيض معرفته،  وأسكنه فسيح جناته مع 
  ...اخلالدين
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  ة يف القراءة وعلم األصواتلحترير ظاهرة القلق
 

  )**( حميي الدين عبد الرمحن رمضان. د

  

دعا إىل هذا البحث االختالف بني املسموع مـن  
وال سيما  ،بأحرفها القلقلة اء ملا فيه من صوت قراءة القُر

ملا  ،وخمارج تلك األحرف، حىت إن السامع ،القاف واجليم
وذلك لضعف  ؛ال جيد موجباً هلا ،ةلفيه من حروف القلق
والقارئ املتتبع لذلك ينكر وقـوع  . دواعيها يف أحرفها

مبقتضـى خمـارج    ،راءمن أغلب القُ ،القاف واجليم قلقلة
وإذا مسـع  . املذكورة يف كتب التجويـد القلقلة حروف 
 ،، ال تكاد تسـمع ضعيفة جداًالقلقلة شيئا بدا أن  ،منها

فالقاف يف  ،ارئ السكونويغلب على صوا يف قراءة الق
، عند الوقـف عليهـا   )2-1العلق ( "الفلق، وخلق "حنو 

، )4العاديـات  (  "نقعا " وكذا. يكاد يسمع هلا صوت
 )5العلـق   (  "جعـى الر"ومثل ذلك صوت اجلـيم يف  

  .) 10، 8البلد (  "النجدين"و  "جنعل"و

بل إن يف كالم علماء اللغة على صـويت القـاف   
. ال يدل على أما من أصوات القلقلـة  واجليم خمرجا ما

ومـن أقصـى   ":  )1(قال سيبويه يف تعيني خمرج القاف 
ويف " ...اللسان وما فوقه من احلنك األعلى خمرج القاف

وسط اللسان بينه وبـني وسـط   " )2(تعيني خمرج اجليم 
وكالم املربد أعم مـن  . "احلنك خمرج اجليم والشني والياء

أول خمارج الفم مما يلي احللق ":  )3(كالم سيبويه، يقول 
ويتلو ذلك خمرج الكاف وبعد خمـرج  ... خمرج القاف 

  ."الشني ويليها خمرج اجليم

مقترنا احلروف وال شك أن يف تعيني خمارج هذه 
 ،شيئا مـا  ،جيعلها واضحة ،مبسموع أمثلة منها ومناذج

كمـا أن كـالم    ،ة يف درجة مالهار صوت القلقظيف إ
لى صفات تلك احلروف  تزيـد يف  ععلماء األصوات 

واشتهرت هذه . الكشف عن صوت القلقلة وتوضيحه
وذكر عن اخلليل فرق . ةقاحلروف بصفة القلقلة أو اللقل

وثانيهما شدة  ،أن أوهلما شدة الصياح ،بني املصطلحني
جاء يف القاموس احمليط أن قلقـل مبعـىن   . )4(الصوت 
. يفتح حركـه لقاال بالكسر، ووالشيء قلقلة وق. صوت

ولقلق . جطد قب: ة لوالتقلقل التحرك، وحروف القلق
  .)5(كل صوت يف اضطراب أو شدة الصوت

 ،واختلف العلماء يف استعمال أي املصـطلحني 
وا وبعض املتأخرين خص ،ن لزموا كلمة القلقلةوفاملتقدم

. هر يف الوقفظيف حال الوقف، ألن الصوت ا يهذه 
ا يكشـف عـن فهـم    وقد فسر ابن اجلزري ذلك مب

  .)6(املتأخرين لكالم املتقدمني

ومجعوها  ،فهي مخسة أحرف واختلفوا يف عدا،
وشاع . ، أو قطب جدجأو قد طب ،جد بطق : يف لفظ 
وفسر . بإضافة اهلمزة والتاء والكاف وهي مثانية. آخرها

 ،ابن اجلزري ترك اجلمهور للهمزة مبا يدخلها من التغيري
مبا هلا من نفخ وهـو قـوي يف    وأن سيبويه ذكر التاء

وقد . وأن املربد ذكر الكاف ألا دون القافاالختبار، 

  األردن -عمان  )*(
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. أو أجـدك قطبـت   ،أجدت طبقك: مجعوها يف قولك 
وأصـلها يف   ،ة من غريهالوبعض هذه احلروف أشد قلق

ة لصوت قلق وأوضح املربد. ف، لشدة استعالئهاذلك القا
حمصـورة يف  واعلم أن من احلروف حروفا " )7( : بقوله

مواضعها فتسمع عند الوقف على احلـرف منـها نـربة    
فمنها القاف والكاف  ،وإذا تفقدت ذلك وجدته...تتبعه

ا دون القاف، ألن حصر القاف أشدوإمنا تظهـر  . إال أ
وهـذه  ... هذه النربة يف الوقف فإن وصلت مل تكـن  

  ." ...قلقلة بعضها أشد من بعضامل
لصوت القلقلة قوله أكثرتوضيح  ويف كالم مكي: 

يشبه النربة عنـد  وإمنا سميت بذلك لظهور صوت ") 8(
ة إمتام النطق ن، فذلك الصـوت يف  ادرالوقف عليهن وإ

 :، وقـال أيضـا   "الوقف عليهن أبني منه يف الوصل ن
فكأن الصوت يشتد عند الوقف على القاف، فسـميت  "

من ذلك  وأضيف إليها أخواا ملا فيهن. بذلك هلذا املعىن
  ."الصوت الزائد عند الوقف عليهن

الم سيبويه على صفة كل حرف من حـروف  وك
 ،القلقلة يوضح ما تقدم ذكره من نقض هذه الصفة فيهـا 

فيعدها  ،ويذكر الشدة وحروفها. يف وقت ما ،أو انعدامها
اهلمزة والقاف والكاف واجليم والطاء والتاء  :على الترتيب

أا احلروف اليت ميتنع أن جيري والدال والباء، ويفسرها ب
ـ  .د بأا متنع النفسويفسرها املرب. )9(فيها ل سـيبويه  ومثَّ

  .)10("النفس معها خمرج يتسع مل إذا لفظت ا" :للشدة بقوله
إذا د هذه األصوات بأنـك  ويوضح املربـا  ردد

  .)11( ارتدع الصوت فيها وهي اهورة
تسـمع يف   بأا القلقلةحروف  كالمه على ذلك ويتبع

  .)12(ضغطت مواضعها  ألا وذلك .نربة بعدها عندها الوقف
وهـي   )13( :احلروف بقولهوذكر ابن يعيش هذه 

وتضغط يف مواضعها فيسمع عند  فحروف ختفى يف الوق

وإذا شددت ذلـك  . الوقف يف احلرف منها نربة تتبعه
إال ، ومنها الكاف. احلق: فمنها القاف كقول . وجدته
ا دون القافأ، وإمنا تظهر هذه . ألن حصر القاف أشد

ومسيت حروف القلقلة " : وقال أيضا ...النربة يف الوقف
ألنك ال تستطيع الوقوف عليها إال بصوت لشدة احلصر 

وبعـض  . ، اخرج، اخلطْاذهب، احلق: والضغط حنو 
وكـذلك قـال ابـن    . "العرب أشد تصويتا من بعض

فذكر . احلروف وصفت باجلهرمث إن هذه  :)14(اجلزري 
اجلزري اجليم، وأا انفردت من أخويهـا الشـني   ابن 

ونقل ، )15(واشتركت مع الياء يف اجلهر . والياء بالشدة
أن بعض العرب إذا شدد  )16(عن يعقوب بن السكيت 

  : الياء جعلها جيماً، وأنشد عن ابن األعرايب 
    كأن يف أذنان الشول

  لصيف قرون اإلجعبس ال             
ليريد اإلي.  

وجعله  ،وتقدمي العلماء لصوت القاف على أخواته
يوجب السؤال عـن   ،أصل احلروف األخرى يف القلقلة

صوا بالقلقلة يف ما يسمع من قراءة القراء، ملاذا خيفـى  
وهو  ،حبسب كالم ابن اجلزري ،أو ال يسمع كما ينبغي

ا إذا سـكنت  أل":)17(يفسر حاجتها إىل القلقلة بقوله
ضعفت فاشتبهت بغريها حال سـكون يف الوقـف   

فذلك الصـوت يف  . وغريه، وإىل زيادة إمتام النطق ن
. "وهو يف الوقف أمكن. سكون أبني منه يف حركتهن

تلـك   ال تعين غري خفاء ،النصيف هذا  ،فكلمة الضعف
. وذكره لزيادة إمتام النطق ن يفيد ذلك أيضا. األحرف
 منـها  ساكنة فيهن أبني وهي القلقلة قريره أنوكذلك ت

بأـا شـدة    للقلقلـة  تفسري اخلليل ويف .متحركةوهي 
 املـراد  غاية القلقلة بأحرف الصوت أي ارتفاع ؛الصياح

  .الصوت ا بإمساع
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مما قـرره علمـاء    ،واستيفاء صفات هذه احلروف
يزيد يف أن تكون مسموعة وهي مع غريها، مما  ،األصوات

واحلـرف  . )18(معه ابن السراج تسعة عشر حرفا ذكره 
هور هو الذي أشبع االعتماد على موضعه، ومنع النس فَا

ويف كالم ابن يعيش . أن جيري معه حىت ينقضي االعتماد
  .)19(أن اجلهر يقوي االعتماد يف احلرف 

واحلرف الشـديد  . وتوصف هذه احلروف بالشدة
 ،أي انضغاطه موضعه؛ ي يشتد االعتماد فيه بلزومهو الذ

وتعريفها عنـد املـربد أـا    . )20(كما ذكر ابن يعيش 
وقـال  )21(وتسمى الشديدة  ،سفَاحلروف اليت متنع الن ،

  .)22( سفَأيضا إن اللفظ ا ال يتسع معها خمرج الن فيها
وهـي   ،وذكر مكي أن أصوات احلروف األخرى

أضيفت  ،باءوالدال والتاء وال اهلمزة والكاف واجليم والطاء
أي النرب عند  ؛إىل القاف ملا فيهن من ذلك الصوت الزائد

وإن كانت القاف أبينها لقرا من احللـق  . الوقف عليهن
وأشار ابن يعيش إىل درجـات  . )23(وقوا يف االستعالء 

  .)24(القلقلة، فبعض أصواا أشد حصراً من بعض
ويف ما نقله ابن اجلزري عن أيب احلسن شريح مـن  

 ،مبا هلا من النـرب  واختالفها ،مه على حروف القلقلةكال
وهي أا متوسطة حنو البـاء يف   ،وأثر موضعها يف الكلمة

والدال يف كلمة  ،واجليم يف كلمة النجدين ،كلمة األبواب
. يف كلمة أطـوار والقاف يف كلمة خلقنا، والطاء  ،مددنا

مل يتب، ومل خيـرج،  : وكون هذه األحرف طرفا يف حنو 
فهذه أبني من املتوسـطة   ،ططقد، ومن يشاقق، وال تشول

  .)25(قاله املربد ما وقال ابن اجلزري إن هذا عني. يف الوقف
ونص مكي أن النرب يف حروف القلقلة يف الوقـف  

  .)26(منه يف الوصل  أظهرعليها 
وغريها مـن  النرب ويف كالم السيوطي عن ظاهرة 

خمارج أصوات احلروف وصفاا توضيح هلـا يف حـال   

فهو يفرق بني نطق احلـرف وحـده   . ائتالف الكالم
ويدعو القـارئ أن  . ونطقه يف كلمة، أو انعقاد الكالم

ينشأ  ألنه )27(يأخذ نفسه بإحكام احلرف حالة التركيب 
عن التركيب ما مل يكن حالة اإلفراد حبسب ما جياورها 

ـ ومر ومفخم ومقارب، وقوي وضعيف،من جمانس  ق، قّ
ـ املفخـم املر  فيجذب القوي الضعيف، ويغلـب  ق، ق

 بالرياضـة  إال حقه على بذلك النطق اللسان ويصعب على

 حصل التركيب حالة صحة التلفظ أحكم فمن. الشديدة

  .حقيقة التجويد

وهذا ما شرحه دانيال جونز يف كالمـه علـى   
وتار الصوتية عنـد  يصفه بأن األ وفه، )28(صوت اجليم 
ذب حىت يسمع، ألنـه حـرف سـاكن    بالنطق به تتذ

وذكر منه عدة أصوات حبسب موقعه . انفجاري حلقي
 )got( أمامي ويف حنو )geese ( فهو يف حنو ،من الكلمة

حيث  )language(حنو   ،وحلرف العلة تأثري فيه. خلفي
 )dogmatic( حنو )m,n(ويتأثر حبرف  ،تستدير الشفتان

كما  )a,o,u(إذا أتبع مبثل  )g( ويتأثر صوت، )agnis( و
  )language, good, game(يف 

  )exact, examination ( يف حنو)g(صوت ويسمع 

واجليم ":  )29(وهو ما وضحه ابن اجلزري بقوله 
فرمبا خرجـت  . جيب أن يتحفظ بإخراجها من خمرجها

من دون خمرجها فينتشر ا اللسـان فتصـري ممزوجـة    
ورمبا نبا . كما يفعله كثري من أهل الشام ومصر ،بالشني

كما يفعله بعض  ،ا اللسان فأخرجها ممزوجة بالكاف
وإذا . الناس، وهم موجودون كثريا يف بـوادي الـيمن  

كـان   ،سكنت وأتى بعدها بعض احلروف املهموسـة 
وكـذا إذا كانـت   ... االحتراز جبهرها وشدا أبلـغ 

  ."مشددة
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ىل صويت اجليم والقاف وأشار الدكتور كمال بشر إ
الرغم من حماولته إيضاح على و ،من حيث كالمي عليهما

فإن  ،ما يتصل مبخرجهما والعرض لكالم العلماء عليهما
نه نفى إبل  ،تقريره تشتيتا يبعد القارئ عن حقيقة األمريف 

قـد ذكـروا    ،من العرب ،أن يكون رواد علم األصوات
سـيبويه علـى    ويف كالم. اهلمزة ضمن أصوات القلقلة

  .)30(أصوات القلقلة قطع بأن اهلمزة من بينها 

ينطق الناس اليـوم بصـويت    كيف ذلك إىل وأضيف
وبالد الشام  اخلليجوال سيما يف بعض دول  ،القاف واجليم

كالمهم بلفظ صوت اجليم  فأول الصوتني ينطق يف. ومصر
. بدرجة من القلقلة عالية )agnis( و )gool( حنو يف اإلجنليزية

 : صوت اجليم القاهريـة حنـو   ظالصوتني ينطق بلفوثاين 
فهما صوتان  من القاف، أقلالقلقلة  من بدرجة جابر، مجيل،

أي القلقلة،  ؛متآخيان يف الشدة واجلهر، متقاربان يف النربة
 ،اليوم خمتلفان خمتلفان يف املخرج، غري أما يف قراءة القُراء

 حىت إن أصـوات  ،أقل درجة يف القلقلةهما يف السمع ف

 ،قلقلة منهما يف القراءة القرآنيـة  أكثر والباء والدال الطاء
  .)31(رأمت، من قبل اأفتطمعون، فاد :حنو

قلقلني شائعان أكثر علماً أن صويت القاف واجليم امل
 اجليم املقلقلة يف هلجـة القـاهرة،   وتشيع. يف بالد اخلليج

  .وتسمع يف صعيد مصر داالً مشددة جمهورة

. "ةالقراءة سن" )32(عو هذا الكالم إىل ذكر خربويد
فكيف القراءة يف ظاهرة القلقلة، وهل هلـذا تفسـري؟ ال   
يعقل أن ختتلف القراءة، ذلك أن القلقلة درجات، ومل يزل 

اء يف مجلتهم يأتون على القلقلـة يف درجـة دون أن   القر

يرتكبوا خمالفة يف ذلك، برخصة األحرف السبعة الـيت  
. ناس أن يقرأوا حبسب اقتدارهم وعادم اللغويةيح للبت

وقد ثبت يف رسم  ،عزيز شيئاال فهم ال يغريون يف النص
ها ذيأخكان املصحف ورواية النص قراءة مل تزل كما 

أن حييد أحد عن األصول املتبعـة يف   نآخر عن أول دو
وات مـن  على نطق بعض أص طرأ ، غري ماقراءة القرآن

جداً، وبات من عـادة   ظاهروهذا . اختالف احلروف
عون الكالم خالف تلـك  يالناس هنا وهناك مما ال يستط

ليس مـن   نفطاملا حتدث م ،وهذا أمر معروف. العادة
. قوم أي قوم بلغتهم، فأتى باللفظ بلهجته يف لغتـه األم 

فيـأيت   ،بالنص العزيزالقُراء وهذه الظاهرة تفسر قراءة 
اللغة من ظواهر حنـو   لفظهم مبايناً ملا نص عليه علماء

بـن  بكـر ا ويف اخلرب أن أبا . القلقلة واإلدغام واإلمالة
أنـه كـان    )33(عياش ذكر قراءة عاصم لكلمة مؤصدة

. ه اظيهمزها مهزاً شديداً، ويتكلف شدة النرب فيقبح لف
إذا مسعتـه يهمزهـا    أذين كنت أشتهي أن أسد: وقال 

ن والتحرير وعاصم ممن مجع بني الفصاحة واإلتقا. )34(
  .فكيف بغريه من الناس وال فصاحة هلم )35(،والتجويد

ومما يعتذر به هلؤالء الذين أخطأوا يف أداء حنـو  
ظاهرة القلقلة أن وصف علماء اللغة ملخارج األصوات 

بيد أن . وصفاا جاء غاية يف املطلوب وتقريرا لكالمهم
ـ  ك الناس فيه متفاوتون، ال ميكن أن يتقاربوا يف أداء ذل

الختالفهم يف القدرة وتباين هلجام، وهو ما جـاءت  
  .الرخصة به يف خرب األحرف السبعة
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  التداخل الداليل بني االسم واملسمى والتسمية
  

  )*(وليد السراقيب . د
 

ــم  ــية االس ــمى )  Noun(  إنَّ قض             واملس
 )Nominee  ( والتسمية )Nomination (،  توافقاً يف

الداللة، أو تناقضاً وتداخالً، إحدى القضـايا الفكريـة   
اجلـدل،  النـزاع، واحتدم فيها  الكربى اليت طال فيها

وتضاربت فيها اآلراء بـني األصـوليني، واللغـويني،    
عرض هلذه  من منهم ختلو كثري والنحاة، فال تكاد مؤلفات

 حىت خصها بعضهم بنصيب وافر، فيها الضرب أو املسألة،

 505 ت ( والغزايل ،) ه 458 ت ( كالبيهقي ،خاص مبؤلف

 والفخـر  ،) ه 521 ت ( البطليوسـي  السيد وابن ،) هـ

خلق القرآن الـيت   مسألة وكانت .) ه 606 ت ( الرازي
منها أهل السنة، هي املهاد النظري  وتربأ قال ا املعتزلة،

  .اإلسالمي الفكر الفكري هلذه القضية يف

 ،وليس هدف البحث أن خيوض يف تلك املسألة
اليت كان هلا أكرب األثر يف مسرية الفكـر اإلسـالمي،   

ون جادة يف تبيان دالالت هذه ولكنه حماولة يؤمل أن تك
واملسمى، والتسمية، لدى  ،االسم: املصطلحات الثالثة
والنحـاة،   واللغـويني،  واألصـوليني،  كل من املناطقة،

رابطاً أو توتوصيف العالئق فيما بني هذه املصطلحات، 
يف  ))السـيمياء  ((  وبيان عالقة كل ذلك بعلم ،انفصاالً

  وذلك كله  ،لم اللغة احلديثويف ع تراثنا الفكري العريب،

، وحماولـة  اإلشكالية من خالل طرح مجلة من القضايا
))  االسم (( إجياد إجابات شافية هلا، والكشف عن عالقة

هو جزء ال يتجـزأ مـن   وماهيته، وهل  جبوهر املسمى
فتكون اللغة هبة إهلية، أم أن االسم رمز  جوهر املسمى

فتكون  ،) nominee (للمسمى )  Symbole( لغوي 
اللغة تقليداً اجتماعياً ؟ ومن مثَّ توظيف بعض نتائج هذا 

  .البحث يف ميدان النحو العريب

يف العربية ويقصد به )  Noun= االسم ( يطلق 
واسم الشيء  : ((العرب جاء يف لسان. الدليل أو العالمة

فيـه   وجاء .)1())عالمته : وسمه وسمه وسمه وسماه
 اللفظ املوضوع علـى اجلـوهر أو  : واالسم(( : أيضاً

  .)2()) لتفصل فيه بعضه عن بعض العرض

اسم الشيء وسمه : (( طوجاء يف القاموس احملي
  .)3( ))عالمته  –مثلَّـثتني  –، وسماه وسماه

ما دلَّ على معىن يف : (( ويراد باالسم اصطالحاً
مـن  نفسه غري متعرض ببنيته للزمان، وال يدلّ جـزء  

أجزائه على جزء من أجزاء معناه، واللفظ الدال علـى  
  .)4( ))اإلفادة  معىن مفرد داللة إشارة دون

اسم مفعول من الفعل الزائـد  : -لغة-واملسمى
ى، وهو مـا  مسم على ثالثة أصول سمى تسمية، فهو

 الرياض -جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  –كلية اللغة العربية  )*(



 

 

ذات الشيء الذي وضع  (( :واصطالحاً. وقع عليه االسم
  .)5( ))عىن الذي وضع االسم بإزائه االسم بإزائه، أو امل

 الثي مسىمصدر الفعل غري الث :-لغةً -والتسمية
 وضـع االسـم  ((   :واصـطالحاً  .امساًأطلق  :تسمية

ى معني، وجعـل  معىن، أو إعطاء اسم أو صفة ملسملل
ذلك اللفظ داالً على ذلك املعىن، أو جعل ذلك اللفـظ  

ة ذلك املسمفاً ملاهين معرى املعي.((  

أفالطون األلفاظ على أساس داللتـها   ملقد قس
  :على مسمياا قسمني

تبعـاً لوظيفتـه يف القضـية     ،أنَّ االسم: أوهلما
اللفظ الذي ميكن أن يقـع موضـوعاً   (( هو  املنطقية،

      فقـد قصـر   . )6( ))للمحمولية اليت يعكسها التركيب
تـارة،   ةتعريف االسم على وظيفته الداللي) أفالطون ( 

، أنَّ لألشياء جوهراً ثابتاً ) Kar Tyle( فأكد يف كتابه 
عن هذا اجلوهر فهـو   وتعبري أداة تواصل وفرز مواالس

ـ  القماش، إىل وك بالنسبةشبيه باملل اً وأنَّ مثَّة تالؤماً طبيعي
 وبذلك ،) املدلول ( مسماها أو ومعناها بني الكلمة الدالَّة

ينفصم عن جوهر املدلول؛ ذلك  تعبرياً ال )الدال ( يكون
أن اقتران الدال باملدلول هو الذي يؤسس اللغة، وهـذا  
االقتران يتشكَّل رمزاً لغوياً متقاطعاً من الناحية الداللية 

  . )7( مع املرجع اخلارجي أو املفهوم

وأشار من ناحية أخرى إىل العالقة اإلسنادية اليت 
عاً لذي يكون موضوتقوم يف القضية املنطقية بني االسم ا

   .)8( حملمول

قيـام  ) كـراتيلس  ( وأثبت أفالطون من خالل 
عالقة طبيعية بني املسميات وما يشري إليها من أمسـاء،  
وهذه العالقة هي األصل الكامن وراء وجـود هـذه   

األمساء؛ ذلك أنَّ األصل يف االسم أن حياكي شيئاً، ويف 
وإذا عرفـت   ،اهذه احملاكاة تعريف باألشياء وإعالم 

  .)9( مسمياااألمساء عرفت 

 إهلية،هبة -وفاقاً لرأي كراتيلس السابق-إن اللغة
وهـو   ،)10(املسمياتواألمساء جزء ال يتجزأ من جوهر 

أحد تالمذة  -)هريموجني ( بذلك يناقض ما ذهب إليه 
وأن تعليق اسـم   اجتماعية،من أنَّ اللغة ظاهرة -سقراط

فلك اعتباطي،ى أمر على مسمى اسـم تواطـأ   ل مسم
على ما  –هنا  ناملسمى، ومالناس على جعله رمزاً هلذا 

كان اإلغريق والرببر يقدرون على تسمية أشياء  –يرى 
  .)11( متعددةواحدة بأمساء 

تـويف يف القـرن   )) ( دينيس التراقي (( والتقى 
 لالسـم، بأفالطون يف تعريفه السابق ) الثاين قبل امليالد 

 :وثانيهمـا  .الشـكلي اجلانب  :أوهلما جانبني،فلحظ 
فجعل االسم جزءاً من التركيب خيتص  الوظيفي؛اجلانب 
وهـذا جانـب   -و شيءأالداللة على شخص  :بأمرين

وهو جانب شـكلي  -وظيفي وقبوله عالمات تصريفية
  )12( :هيوهذه العالمات التصريفية  معاً،وظيفي 

  .االبتدائية -1

 .النداء -2

 .ةياملفعول -3

 .ضافة إىل الضمرياإل -4

 .التعدية باحلرف -5

 .بالواسطة التعدية -6

وهذه العالمات ميكن إمجاهلا بوظـائف كـربى   
  :داخل التركيب، هي



 

 

  .االرتباط بطريق العالقة اإلسنادية .1

 .االرتباط بعالقة اإلضافة .2

 .االرتباط بعالقة التعدية  .3

إن ما يالحظ على احلاالت التصريفية تلـك أـا   
فريق بني االسم وغريه مـن أجـزاء   جعلت أصالً يف الت

التركيب يف حنونا العريب، ويف وضع تعاريف لكل منها، 
حنو قبول االسم الدخول يف العالقة اإلسنادية، أو عالقة 
اإلضافة، أو التعدية، ويف هذا فرز بني الوظيفة الدالليـة  
لالسم، وعالماته الشكلية اخلاصة، أو عالماته النابعة من 

  .ركيبعالقاته ضمن الت

ال  صوت مركب((  بأنه االسم عرف أرسطو فقد  أما
)13( ))مفردة  داللة أجزائه من جلزء وليس يتضمن الزمان،

. 

وعرفه يف موضع آخر تعريفاً منصـباً علـى الوظيفـة    
 .)14( )) مقولة اجلوهر تعبري عن((  إىل أنه فذهب ،الداللية
 واحـد  وليس عن الزمان، لفظة دالة بتواطؤ جمردة (( وأنه

  .)15( )) زائها داالً مبفردهأج من

وهذه التعريفات تتقاطع يف مسألة الداللة الكليـة  
لالسم، ويفترق األول والثالث عن التعريف الثـاين يف  
اإلشارة إىل انتفاء الداللة الزمانيـة لالسـم، وتواطـؤ    
اجلماعة اللغوية على هذه الوحدة الصوتية اليت ترمز إىل 

  .ما) مسمى = جوهر ( 

الذكر  اآلنفة) أرسطو ( وما هو ملحوظ على تعريفات 
 أوردمها حماولته التلفيق والتوفيق فيها بني النظرتني اللتني

شخصـيات   على لسان شخصيتني مـن )  أفالطون (
اللذين ) هريموجني ( و)  كراتيلس (  وأعين ما حماوراته،

ـ   ةينظران إىل اللغة نظرتني متناقضتني، فاألول يراها هب
. )16( إهلية، وبذلك جيعل األمساء جزءاً من جوهر األشياء

والثاين يراها ذات طبيعة عرفية قائمة على التواطؤ مـن  
إىل  –بال شـك   –قبل اجلماعة اللغوية، تواطؤاً يشري 

التعقّل والتفكّر؛ ذلك أنه ال ميكن أن يتم التواطؤ مـن  
 سمقبل مجاعة غري مفكرة، فليس مثة أي ارتباط بني اال

  .)17(واملسمى، وإىل هذا كان مييل أفالطون

وتشري تلك التعريفات من جهة أخرى إىل مفصل 
االسم والفعـل،  : هام يف إجناز التفريق بني طريف الكالم

 إىل جانب وأعين بذلك جترد بنية االسم داللياً من الزمن،

؛ ذلك ) Noun=  االسم ( كلية الرمز اللغوي إشارته إىل
داللته  - عند جتزئته وتفكيكه –يت يفقد أنه مركَّب صو

يقرب مـما يقوله احملـدثون  ((  باجتماع الكل، وهذا
 ال معىن هلا مبفردها، وال)  phoneme( من أن الصوتية 

 لتكون األصوات من غريها مع بتآلفها تكتسب معناها إال

 .)18( ))فعالً  أو امساً

 ويشري التعريف األخري منها إىل أن االسم مـرآة 
حتكي خصائص املوجودات، وتكشـف عـن مساـا    
ومعاملها، وتفرز العالمات الفارقة فيما بينـها، وهـي   

، ويف هذا ارجيالفوارق نفسها اليت نلمسها يف الواقع اخل
وإشارة إىل مسألة هامـة   ،))احملاكاة (( جتسيد ملسألة 

وموضع أخذ ورد يف الفكـر   مثارخالف،جداً غدت 
أو عالقة الدوالّ  واملسمى،السم وهي عالقة ا اإلنساين،
أنَّ وذا يكون أرسطو أول مـن أشـار إىل    .باملداليل

االسم مزيج من التشكيل الصويت الذي جيمع بني االسم 
  .وجوهر املسمى

 ويف الفكر اإلسالمي ذهب ابـن سـينا إىل أن  
مـزدوج، فهـي مجلـة     االسم عالمة لغوية ذات مبىن

ولَّدت معىن  ،لسمعا إذا وردت على ،أصوات مسموعة
الفكر، وبذلك تقف الـنفس علـى    يرتسم يف صفحة



 

 

 وكلّمـا  الصويت واملعىن املرسوم له، الربط بني املسموع

توجهت الـنفس إىل   ،السمع الصويت التشكيل طرق هذا
فالعالمة عند ابن سينا تتألف من مسموع  ،)19( همدلول

 صويت، ومفهوم مرتبط به، وهو املفهوم نفسـه الـذي  
  .متطاولة قرونسنقف عليه عند سوسري بعد 

بني الداللة )  ه 684 ت( وربط حازم القرطاجين 
      داللياً؛ فلكل شيء  ربطاً ،الصوتية والرمز الكتايب

فإنه إذا أدرك حصلت له  الذهن،وجود خارج (( 
فصار للمعىن وجود  وأذهام،صورة يف أفهام السامعني 

فإذا احتيج إىل وضع رسوم  اللفظ،آخر من جهة داللة 
من اخلط تدلُّ على األلفاظ ملن مل يتهيأ له مسعها من 

صارت رسوم اخلط تقيم يف األفهام هيئات  ا،ظ املتلفِّ
فيكون هلا  املعاين،فتقوم ا يف األذهان صور  األلفاظ،
  .)20( )) عليه األلفاظ الدالة على اخلط داللة جهة من وجود

رابط الداليل الناجز بني اللفظ االرتكاز على التبف
يقوم  إليه،وما يشري املؤلف من مجلة أصوات ) االسم ( 

 الكتايب؛حازم بالربط بني داللة هذه األصوات والرسم 
ناجزة إال  ذلك أنَّ داللة اإلشارة عند حازم ال تكون

باالنتقال من الرمز املكتوب الذي جيسد يف الفهم صورة 
 ذهنية،وهذه تستدعي صورة  مسعية،صورة  األلفاظ وهي

  .احملسوسوتشري هذه األخرية إىل املدركات يف الواقع 

 ،االسم :احتلّت مسألة التفريق بني كل منقد و
، اإلسالميحيزاً كبرياً يف الفكر ،والتسمية ،واملسمى
اليت زلزلت الفكر ))  خلق القرآن (( من مسألة انطالقاً
حىت  ،ذلك أقساماًوانقسم الناس يف  اإلسالمي،العريب 

عد بعضهم اخلوض يف التفريق بني هذه املصطلحات 
نوعاً من ترف عقلي ال ينبغي أن يشغل الناس أنفسهم 

أنه وعد )  ه 285 ت( قل عن إبراهيم احلريب فقد ن .به

تالميذه باخلوض يف االسم واملسمى، إال أنه أحجم عن 
أنْ قد كنت وعدتكم ((  :هلماخلوض يف ذلك وقال 

مث نظرت فإذا مل  واملسمى،أملي عليكم يف االسم 
يسبقين يف الكالم فيها إمام يقتدى به فرأيت الكالم فيه 

مث جاءه رجل يوم اجلمعة  .وانصرفواام الناس قف بدعة،
أمل حتضر جملسنا  :لهفقال  املسألة،فسأله عن هذه 

 :قالأتعرف العلم كله ؟  :فقال .بلى :قالباألمس ؟ 
  .)21())فاجعل هذا مما ال تعرف  :لقا .ال

أنَّ البحث  إىل)  ه 606 ت ( الرازي الفخر وذهب
 ت ( كثري ورأى ابن .)22(القولفضول من  يف هذه املسألة

  .)23( جمرى العبث جيري أن اخلوض يف ذلك ) ـه 774

  :اآليتوميكن تصنيف اآلراء واملذاهب على النحو 

املنتسبني  أكثر لقا وبه :)24(املسمى عني االسم -1
            سالَّم اهلروي بن القاسم أبو عبيد :ومنهم ،السنة إىل

 ،)ه 204 ت ( الشافعي إدريس بن وحممد ،) ـه 224 ت (
  الاللكائي اهللا وهبة ،) ه 350 ت ( الطربي القاسم وأبو

 ،) ه 516 ت ( البغويبن مسعود  واحلسني ،) ه 418 ت (
  كرووابن فُ ،احلسن وحممد بن ،) ه 637 ت ( والباقالين

وهو أحد قولني )  ه 541 ت(  وابن عطية ،)ه 406 ت (
 ،)ه 330 ت( األشعري قال ما أصحاب أيب احلسن

وهؤالء ينطلقون  .حشوية والكرامية ـوإليه ذهبت ال
ويعتربون أنَّ  ،املدلولالتطابق بني الدال ومن اعتبار 
االسم  وضع مى ماوأرادوا باملس املسمى، االسم نفس

سبح اسم  ( :وتعاىل سبحانه وحجة أولئك قوله .)25(بإزائه
 ال ،ذات اهللا واملسبح هو ) 1: األعلى ( )ربك األعلى 

    وقوله تعاىل أيضاً  .اهللا ألفاظ الذاكرين، فاسم اهللا هو
 :55 الرمحن ( ) واإلكرام اجلالل ذي تبارك اسم ربك (

وما  ( :وقوله تعاىل .وتعاىلاهللا سبحانه  هوواملتبارك  )78



 

 

 :12 يوسف ( ) دون اهللا إال أمساء مسيتموها من تعبدون

ال األلفاظ الدالة  ،ذوات املسميات -هنا -  واملعبود ) 40
 ت (األشعري ويعبر عن ذلك قول أيب احلسن  .عليها
 .)26(  )) ضاالً كان غريه اهللا أمساء أنَّ ن زعمم (( ): ه 330

رمحه  -عن اإلمام الشافعي  ) ه 458 ت (وروى البيهقي 
االسم غري  :يقولإذا مسعت الرجل : (( قوله –اهللا 

  .)27( ))املسمى فاشهد عليه بالزندقة 

 اجلهميـة، وهو رأي  )28( :االسم غري املسمى -2
 حـزم  ابـن  قـال  وبـه  ديـة، الزي من وكثري واملعتزلة،
والقائلون ـذا الـرأي    :) ه 456 ت(  )29(األندلسي
املسمى ما يطلق عليه االسم، ويعتربون املـدلول   يعدون

اخللق غري ذات  اخللق،فمدلول اخلالق  املطابقي،أعم من 
  .)30( اخلالق

وهللا األمساُء احلسىن : ( وحجة هؤالء قوله تعاىل
: األعراف () فادعوه ا وذروا الذين يلحدون يف أمسائه 

إنَّ ِهللا تسعةً ((  :وسلملى اهللا عليه وقوله ص ،) 180
فلو كان االسم هو املسمى لكان مؤدى )) وتسعني امساً 

فالذين يذهبون إىل  .اآلهلةاآلية واحلديث احلكم بتعدد 
إنَّ  :القولأنَّ االسم واملسمى متطابقان حيذرون من 

االسم يكتسب داللته من خالل تواضع اتمع اللغوي 
 - عز وجل -)اهللا ( إنَّ  :القولضي م إىل مما يف عليها،

ألنه مل يكن مثَّة لفظ وال  األزل؛مل يكن له اسم يف 
. )31(وبذلك يكون االسم حادثاً عليه، الفظون يتواضعون

 ،) 1 :األعلى ( )ربك  اسم سبح ( :تعاىلوذهبوا يف قوله 
 :الرمحن ( ) واإلكرامِ اجلاللِ ربك ذي تبارك اسم ( :وقوله

وأنّ كل حكم ورد  مقحم، -ههنا-إىل أن االسم ) 78
 افإذ .ذلكفاملراد به مدلوله إال بقرينة تبطل )  اسم (فيه 

اجته احلكم إىل مدلوله إذا انعدمت  ) زيد ( ذكر اسم
  .)32( القرينة

على  )ه 415 ت ( اجلبار عبد القاضي علَّق هنا ومن
كيف  :فقال ) 1 :األعلى ( )ربك اسم سبح(:تعاىل هقول

    :ذلكبعد  تعاىل،) اهللا ( يصح ترتيه املسمى الذي هو 

واخللق من صفات  ) 2 :األعلى ()  خلق فسوى الذي (
  .)33( امسهالذات اإلهلية ال من صفات 

ما احتجوا به من )  ه 428 ت( ورد اجلويين 
وحيمل  التسمية،أنه قد يراد باالسم  :أوهلما وجهني،

أنَّ كل  :وثانيهما .املسمياتألمساء على اإلطالق يف ا
  .دةمتعدوهي  األفعال،فاألمساء هي  فعل، اسم يدلّ على

)  ه 418 ت( ذهب أبو إسحاق اإلسفراييين  -3
 وقسم للذات،قسم  :أقسامإىل أنَّ أمساء اهللا تعاىل ثالثة 

األول  فالقسم ؛الفعل لصفات وقسم ،الذات لصفات
 واحداً فيهما االسم واملسمى يكون

    و)  قدمي ( مثل ،)34(

والثاين يكون االسم صفة قائمة باملسمى  .) ملك ( و) إله(
 والقادر، العامل، :حنو غريه، وال هي املسمى :فيهافال يقال 

هو من صفات  والثالث .والقدرةألنَّ االسم هو العلم 
 فاخللق والرازق،اخلالق  :حنو املسمى، غري فاالسم الفعل؛

ولو ((  :األخريالبيهقي مرجحاً الرأي  قال .غريهوالرزق 
 :قالالقائل إذا  لكان كان امسه غريه أو ليس هو املسمى

ال  أو غريه،أي  ؛امسه عبد أن يكون - واهللا امسه- عبد اهللا 
  .)35( ))وذلك حمال  هو،إنه  :يقال

إىل تغاير ) ه 505 ت ( حامد الغزايل أبو ذهب - 4
وجعل االسم  ترادفها،لثالثة وعدم هذه املصطلحات ا

والتسمية مبعىن  املوصوف،واملسمى يقابل  الصفة،يقابل 
  .)36( واملوصوفالربط بني الصفة 



 

 

  :هي مراتب، األشياء أربع وجود الغزايل قسم وقد

  .األصليوهو الوجود احلقيقي  عيين،وجود  -1

 .التصوريوهو الوجود  ذهين،وجود  -2

 .لفظي الدليليوهو الوجود ال لساين،وجود  -3

 .املكتوبوجود خطّي يتمثّل يف  -4

حقيقيان ال خيتلفان  وجودان األولني إن الوجودين
 أما الوجودان األخريان فهما اللذان خيتلفان العصور،عرب 

 اختياريان تواضعت وجودان ألما األيام، توارد عرب

 دليالً اخلط جيعل فالغزايل .)37( اإلنسانية اجلماعة عليهما

 = املعىن( التصوري الوجود على دليال واللفظ اللفظ، على
          الواقعي للموجود مثال الذهين الوجود وهذا ،) املفهوم

وجود  :األطراف رباعية-عالمة- إذاً-فاالسم ،) املرجع (
 .خطيوجود  لفظي، وجود ذهين، وجود خارجي،واقعي 
ذي ال األساس ؛) املرجع ( الوجود الواقعي جيعل فالغزايل
                   ألغاه ما وهو ،) االسم ( العالمة اللغوية عليه حتيل

  .قادمةصفحات  يف ،اهللا شاء إن سنرى، ما على ))سوسري ((

ذات وجود يف )) السماء (( إنَّ كلمةً مثل كلمة 
وهلا وجود نفسي  عياين، وذاا، وهو وجود واقعي عينها

مث  البصر، ذلك أنَّ صورا تنطبع يف ذهين؛تصوري 
فلو عدمت السماء لبقيت الصورة الذهنية هلا  اإلدراك،
 للمعلوم، مثال الذهن يف فاملطبوع الذهن؛ يف حاضرة

والصورة املنطبعة يف املرآة حماكية للموجود يف الواقع 
وجوداً لفظياً يدلُّ على الوجود  هلا إنَّ مث اخلارجي،
 املقطَّعة صواتاأل هذه هو اخلط يف أيضاً وجود وهلا الذهين،

وهو  واهلمزة، واأللف، وامليم، السني، هي مقاطع، أربعة
 ا التلفظ وجود دال على اللفظ ملن يطرق مسعه

)38(. 
          واالسم ) املدلول ( االسم مفهوم-على هذا- فاملسمى

) الدالِّ  (بني وال مشاحة يف أن الفرق بين  عليه،)  دال (
  .)39( )مدلوله ( و 

ا حترج منه القائلون باحتاد االسم واملسمى وم
وأعين به القول حبدوث االسم بعد أن مل - وتطابقهما

معاين االسم كانت ثابتة (( يرد عليه الغزايل بأنَّ  –يكن 
عربية أو  –ألنَّ األمساء  األمساء؛ومل تكن  األزل،يف 

 ،عبادهاهللا  سيلهمها اليت واألمساء ....حادثة كلها-أعجمية
  .)40())عنده  معلومة أيضاً ألسنتهم، ويف أذهام، يف وخيلقها

رأيان يف )  ه 606 ت( وكان للفخر الرازي  -5
املسألة ذهب يف أوهلما إىل القول بعدم التطابق بني 

 ماهيته،ختتلف عن  )) اجلدار ((فلفظة  واملسمى،االسم 
  )).األرض (( و ،))السماء (( وكذلك لفظ 

والتسمية  واملسمى، االسم، أنَّ إىل الثاين يف وذهب
املشهور من  (( :قال بينها، مصطلحات متغايرة ال ترادف

أنَّ االسم نفس املسمى - رمحهم اهللا تعاىل- قول أصحابنا
إنه غري املسمى وغري  :املعتزلةوقالت  .التسميةوغري 
 أنَّ االسم-رضي اهللا عنه-الشيخ الغزايل واختيار .التسمية

41())عندي احلق وهو متباينة، ثالثة أمور والتسمية ىواملسم(.  

 ،))املسمى  (( و )) االسم (( تغاير على الرازي واستدلَّ
فاالسم غري  بكثري،واملسمى ليس  كثرية،أمساء اهللا  ((بأنَّ 

وأما أنَّ املسمى ذه األمساء ليس بكثري فهو .. .املسمى
وأنَّ املسمى ليس  ثرية،كفثبت أنَّ األمساء  عليه،متفق 
  .)42( ))وكانت األمساء مغايرة للمسمى ال حمالة  بكثري،

ودلَّل على ذلك أيضاً بأن االسم قد يكون 
 ومنفي، معدوم، :مثالًفيقال  مفقوداً،موجوداً واملسمى 

وقد  .معدومةوالالثبوت، وهذه أمساء ملسميات  وسلب،
وقد  الترادف،قبيل يكون للشيء الواحد أمساء كثرية من 



 

 

 االشتراك؛ قبيل نم ،كثرية واملسميات يكون االسم واحداً
واملسمى قد يكون  عرض،وهو  لفظ،ذلك أنَّ االسم 

 و )) الثلج (( ومن ذلك مثالً لفظتا واجبة،ذاتاً ممكنة أو 
لكان من تلفَّظ  ،املسمى هو االسم كان فلو ،))النار((

 ومن تلفظ بالثاين الثلج، وجد برد )) الثلج ((باللفظ األول 
 الناروجد حر..  

تلك كانت مجلة اآلراء اليت قيلت يف مسألة 
واألسباب  اختالفها، تطابق االسم واملسمى والتسمية أو

ولست  .املقوالتوالدوافع اليت كانت كامنةً وراء هذه 
والردود  القرآن،هنا بصدد إثارة املسألة املتعلقة خبلق 

وإمنا أردت أن أكشف املهاد النظري  ا، على القائلني
التطابق يف ما بني املصطلحات  أو ،ملسألة التداخل الداليل

وأن أمهد بذلك للوقوف على جوانب املسألة  الثالثة،
وألعرج  والنحاة، واللغويني، األصوليني،لدى كل من 

بعد ذلك على جوانب املسألة يف علم اللغة احلديث 
وما يقوله فيما يتعلق بالرمز  خاصة،وعلم السيمياء 

مث لنخلص  .واملدلولوالدال  اللغوية، والعالمة اللغوي،
ك إىل مجلة النتائج اليت قد يكون لبعضها إسهام لبعد ذ

  .متطاولةيف تغيري مفاهيم استقر عليها النحو العريب مدداً 

  :األصوليون* 

)) الداللة الوضعية (( أشار األصوليون إىل مسألة 
 مسماه،مع ريدون ا تطابق داللة اللفظ الوضعية اليت ي

وقد مسيت  .الناطقعلى احليوان ) اإلنسان ( حنو داللة 
لتوافق اللفظ مع ما وضع له  ،هذه الداللة داللة مطابقة

 ،ومثة داللة اللفظ الوضعية على جزء مسماه .تاماًتوافقاً 
 ،ىضمن املسم يقع ما على دل اللفظ ألن تضمن؛ داللة وهي

 فقط،) حيوان  ( على ذات داللة ضمنية )إنسان (فلفظة 

  .)43( فقط) ناطق(أو على 

 ،أنواعمخسة  أن وضع األمساء ينقسم إىل وذهبوا
  )44(:هي

 املسميات،األلقاب واألعالم املوضوعة للتمييز بني  -1
 :مثل العيين،وهي تقوم مقام اإلشارة إىل الوجود 

  .عمرو زيد،

كاإلنسان  خمصوصة،ادة بنية األمساء اليت وضعت إلف -2
 .والسبع

 العلم، :حنو اجلنس،إلفادة  وضعت اليت األمساء -3
 .واإلرادة

كأن  باملسمى،األمساء املوضوعة إلفادة أمر مرتبط  -4
 حتت، :أيضاًومن ذلك  أباً، فيسمى ،المرئ ما ،يولد
 .وفوق

 :كقولنا االشتقاق،األمساء اليت تفيد معىن على وجه  -5
 .)45( ومضروب ق،مسرو سارق،قاتل، 

 :مها قسمني،وقسموا أوضاع املفردات داللياً 
 تدرك بصورة مستقلة عناليت وهي  ،املعاين االمسية

 ).املصادر ( .واملعاينوهذه تعم أمساء الذوات  اجلملة،

وهذه ال تعدو أن تكون مجلة من  احلرفية،واملعاين 
وهلا دور  التركيب، خارج مستقلة الروابط اليت ال تدرك

  .)46( وربطها صيل يف تركيب اجلملأ
 استقالهلا األصوليني لدى االمسية فللمعاين

ويكون  الذهن،اليت حتضر يف  الصور (( ألا ،التصوري
 ...مفهوم العدم  :مثلولو فرضاً  هلا مطابق يف اخلارج

 هو فليس مطابقها أما الصورة، تلك نفس فمعىن اللفظ هو

  .)47())اللفظ معىن

 =املسمى (  تصورياً املستقل املعىن نع حيكي فاالسم
الصورة املنطبعة على  املرآة عن كما حتكي ) املدلول



 

 

 ذاتاً أو يكون املعىن املنطبع وال فرق بني أن سطحها،

  ...وسفر وقيام، وإرادة، وعمرو، زيد :حنو ،معىن

 تتسم -سبق ما على تأسيساً-االسم وحقيقة
 املفهومي،الستقالل ويراد ا ا داللية، :األوىل مبيزتني،
ويراد ا أن تكون عنصراً يف العالقة  تركيبية،والثانية 
  .إليه سواء أكان اإلسناد منه أم اإلسنادية،

فليس له استقالل  ذلك،على العكس من  واحلرف
عن أن يكون طرفاً يف العالقة  ينأى به ما وهذا املفهوم،يف 

روف ومن هنا كانت معاين احل .مااإلسنادية يف تركيب 
معاين ال ترتبط بصورة ذهنية ما خارج إطار التركيب، 

أن املفهوم املستقل  واحلقيقة .فهي جمرد روابط بني أجزائه
فميزوا بذلك  ،الذي قرنوا به الدخول يف طريف اإلسناد

يتناول تناوالً مباشراً ذلك  ال عنه، كالً من الفعل واحلرف
إمنا  ،) زيد ( يف الزاي والياء والدال من املؤلف اللفظ

 املركب اللفظ يتناول املوجود الذهين الذي يقع عليه هذا

 ال ،بطرفيها ،ذلك أن عملية اإلسناد أصوات؛ مجلة من
ولكن تصح من مسماه  ،) زيد ( اللفظ من تصح أن ميكن

  .املذكورةالذي تشري إليه هذه األحرف 

 ،االسم :كل من بني يفرقون الفقه إن علماء أصول
املصطلحات املذكورة  من فلكل سمية،والت ،واملسمى
االسم )  ه 505 ت ( الغزايل عرف فقد اخلاصة،داللته 
 .)48())حمصل زمن إىل غري إشارة مبسمى من يشعر ما (( بأنه

 يف ما دلّ على معىن ((بأنه  ) ه 631 ت ( وعرفه اآلمدي
)49())عن معناه لبنيته  الزمان اخلارج منه يلزم وال نفسه

. 

إىل أن اللفظ املفرد  ) ه 756 ت ( ضد اإلجييوذهب الع
وهو إما مستقل يف  واحلرف،حمصور يف االسم والفعل 

واألول إما أن يدل  احلرف، فالثاين هو ال،املفهومية أو 

 ،احلرف هو فالثاين يدل،يئته على أحد أزمنة أو ال 
الفخر  :كل من وإىل هذا ذهب ،)50( الفعل واألول هو
 ،)ه 756 ت ( وتقي الدين السبكي ،)ه 606 ت ( الرازي

انطالقاً من  ،الكالم أقسام يف فرزهم ) ه 772 ( واألسنوي
  .اإلسنادة يقبوهلا الدخول يف عمل

إن لكل من املصطلحات الثالثة داللته اخلاصة 
االسم  ذلك أن اآلخرين؛اليت تباين داللة املصطلحني 

سم وليس اال عليه، وأمارة عنه، وكاشف املسمى منبئ عن
 دومنا ،فهو لفظ يدلُّ على معىن يف نفسه ذهنية،صورةً 

 .)51( إفادةداللة إشارة ال داللة  حمصل، بزمان اقتران
فالصورة الذهنية إنما هي للمسمى الذي هو املعىن الذي 

أو احلدث  الذات هنا باملعىن واملراد بإزائه، االسم ذلك وضع
  .الرسم الصويت الذي يشري إليه

 بني هذه -كما فرق غريه-رق الرازيوقد ف
وذهب إىل أنَّ االسم لفظ دال بالتواضع  املصطلحات،

وأنَّ املسمى  فيه،واملواطأة على معىن ليس للزمان نصيب 
واحتج لذلك  بإزائه،هو الشيء الذي وضع ذلك اللفظ 

وهللا األمساء احلسىن  ( :تعاىلومن ذلك قوله  دليل،بغري ما 
صلَّى  –وقول النيب  ) 180 :7األعراف  ( )فادعوه ا 
فاألمساء ))  إنَّ هللا تسعةً وتسعني امساً((  :- وسلم اهللا عليه

 واحدكثرية واملسمى 
واحتج لذلك أيضاً من  .)52(

ذلك أن اتفاق أهل اللغة معقود على  اللغوية؛الناحية 
 واحلرف، والفعل، االسم، :هي ،ثالثة أقساماً الكلم انقسام

واملسمى هو  ا،هي امللفوظ  والكلمة كلمة،السم فا
  على تنطبق واملعىن اللفظ من وكل ،وحقيقته ذات الشيء

ومركَّب  باق،وغري  احملل، يف وحالٌّ عرض، فاللفظ اآلخر،
أما املعىن فيقال  وعريب،وهو عرباين  حروف،من تعاقب 

 باألعراض،وموصوف  وباق، بالنفس،وقائم  جسم، :فيه



 

 

االسم واملسمى  :يقولخيطر ببال العاقل أن فكيف 
   .)53(واحد ؟ 

واألمساء ال تغدو معروفة إال إذا عرفت أعياا 
وإذا  هلا، واألمساء فرع أصل،فاملسميات  وعهِدت،

 األول،فوجود األعيان هو  الفرع،ارتفع األصل ارتفع 
وأما إطالق اسم على ما عدم  له،ووجود األمساء تالٍ 

، )54( فهو من باب إعارته اسم شيء آخر موجود أصله
ومن مثَّ  األمساء،ويف ذلك تأكيد مسألة التواضع يف 

  .اللغويةاجتماعية الظاهرة 

أما التسمية فهي عندهم عقد الصلة بني االسم 
؛ فهي مواضعة )55( ومسماه لتعيينه ومتييزه عن غريه
لتسمية ا وتطلق .املعىناجتماعية جتعل اللفظ دليالً على 

   االسم،ذكر  :والثاين ،االسموضع  :األول أمرين،على 

  .)56( ))واألشبه أا أحق بالوضع منها بذكر االسم (( 

)  ه 456 ت ( وقد جعل ابن حزم األندلسي
نطقنا ذه  عند واللسان الصدر حتريكنا(( التسمية
اهلواء  هي احلروف ألنَّ احلروف؛ غري وهي احلروف،
- واإلنسان هو احملرك  ،-بفتح الراء -  احملرك فهو املندفع،
  .)57( )) احملرك يف دفع احملرك فعل هي واحلركة-  الراء بكسر

ابن حزم يف تفريقه بني  ) ه 505 ت ( وتابع الغزايل
املصطلحات الثالثة وتشبيه االسم والتسمية واملسمى 

قال باحلركة، والتحرك، واملتحرك، إذ احلركة دليل االنت
، والتحريك عبارة عن إجياد هذه رإىل آخمن موضع 

هو القائم بإجراء احلركة، واملتحرك  احلركة، واحملرك
دليل على الشيء الذي وجدت فيه احلركة، واحلركة 
صادرة عن فاعل، واملتحرك هو الذي يدلّ على املوضع 

  .)58( الذي حوى احلركة وال يدلّ على الفاعل

لغزايل يتابع ابن حزم حىت يف وامللحوظ هنا أن ا
ذلك أن  والتسمية؛ واملسمى االسم بتباين ويقول أمثلته،

 اليت قوامها االحتاد بني العالمة الداللة إنتاج هي التسمية ((

 ،)59()) اإلبانة سياق يف اخلارجي الواقع حتيل إليه يف وما
 الدال؛الداليل الذي ننطلق فيه من املدلول إىل  احلقل فهي
 ويعرفها،عن حقيقة الشيء  يكشف الذي االسمأي 

وهي يف مقابل الداللة اليت هي فعل  .املسمى ويبني عن
عن الداللة واملدلول؛  الدالِّ، وال شك أن الدال خيتلف

 عبارة عن املسمى، واالسم املعاين، عن عبارات األمساء ألن

كما أن  االسم، مغاير لذات للمسمى االسم ووضع
ولو . احلركة نفس من للمفهوم من التحريك مغايراملفهوم 

عد االسم هو املسمى، لكان وضع االسم للمسمى من 
  .قبيل وضع الشيء لنفسه، وذلك حمال

ورد على من جعل االسم هو التسمية استناداً إىل 
 ) 180: 7 األعراف ( )وِهللا األمساُء احلسىن  ( :قوله تعاىل

وضع االسم إزاء املسمى،  ا إمابأن التسمية تطلق ويراد 
 به، وهي تقلّ أو تكثر حبسب أو ذكر االسم والتلفظ

 حتتاج بالضرورةال يتسمون ا، فكثرة التسميات  الذين

 ؛األمساء ال التسميات واملراد باآلية األمساء، كثرة يف إىل
  .)60( املعاين املختلفة على الدالة املوضوعة األلفاظ أي

الذي ميكن الركون إليه بعد عرض  ولعلَّ الرأي
اآلراء املتضاربة يف ذلك عند األصوليني أن االسم ذو 
داللتني، فقد يراد به املسمى تارة، وقد يراد به اللفظ 
. الدال عليه واملؤلف من مجلة حروف تشري إىل املسمى

فاملراد هنا  محده،قال اهللا كذا، أو مسع اهللا ملن : فإذا قيل
إن اهللا اسم : وإذا قيل .نفسه ) لذات اإلهليةا ( املسمى

من أمساء اهللا فاملراد  اسم عريب، والرمحن كذلك، والرحيم
 فال هنا االسم ال املسمى، فإذا قيل إن اللفظ غري املعىن،



 

 

كان -سبحانه- اهللا أن أريد (( وإذا يف صحة ذلك، شك
أمساء، أو حتى مساه خلقه  لنفسه خلق وال اسم له حىت

فهذا من أعظم الضالل واإلحلاد يف  صنعهم،مساء من بأ
          ولعل يف هذا إشارة إىل أن ،)61( )) أمساء اهللا تعاىل

وأن  والتسمية،مشترك بني كل من املسمى ))  االسم ((
  .الداللةالقرائن هي الفيصل يف حتديد 

  :اللغويون* 

أما اللغويون فقد شجر اخلالف فيما بينهم يف 
تبعاً الختالفهم  ) االسم ( داللة اللغوية ملصطلححتديد ال

فذهب  الوسم ؟ من السمة أو من يف أصل اشتقاقه؛ أهو
ذلك أنَّ  والرفع؛ هو التنويه له بعضهم إىل أن املعىن اللغوي

 ، فالالم ويظهره ويرفعه ، عليه ويدلُّ ، مبسماه االسم يسمو

وهو يائي أو  ، ) علفَ ( أو ) فَعل ( ووزنه ، علَّة حرف فيه
ما  ذلك على ودليلهم البصريني، هو قول وهذا . واوي
  :يلي

برد الم الكلمة  ) أمساء ( على ) االسم ( تكسري -1
  .احملذوفة

)62( ) سمي ( تصغريه على -2
ذلك أن اجلمع والتصغري  ،

ويف نقل سيبويه عن  .أصوهلايردان األشياء إىل 
ن ينقل عن العرب كا العالء،يونس أنَّ أبا عمرو بن 
) ابناً ( كما يصغرون  ،)أُسيم (  تصغريهم امساً على

  أُبين،على 

 :الشاعروعليه قول 

  ترك أُبينيك إىل غري راعِ

فالن سميك، وسميت فالناً : أن العرب تقول -3
 .باب األكثر  يف له وهذا مدخل ، بكذا وأمسيته بكذا،

 ،)أَوسام(ياه على أنه مل يرد عن العرب تكسريهم إ -4
 :يقولواومل  ،))وسيم ((  على تصغريه عنهم ينقل ومل

مبعىن جعلت  ،أو أَومسته فالناً وومست وسيمك،فالن 
 .امساً له

وذهب آخرون إىل أنَّ االسم مشتق من الوسم، 
قال  وبه غريه، من له ومميز املسمى على فهو عالمة
 وسمه، الشيء،واسم  (( :الفريوزاباديقال  .الكوفيون
واللفظ  عالمته، -مثلَّثتني -وسماه وسماه، وسمه،
  أمساء :ومجعه للتمييز، والعرض اجلوهر على املوضوع
 وبه، فالناً،ومساه  وأسامٍ، أسامي،اجلمع  ومجع وأمساوات،

ومساوة كل شيء ... .وبهوأمساه إياه وبه، وسماه إياه، 
  .)63())شخصه 

اسم الشيء سمته ... ((.: أبو حامت الرازي وقال
 السمة،االسم هو  :الترمذيوقال )) (( والدليل عليه 

ألنه يضيء  ،وكأنه مسي امساً ...األمساءومجيع العلم يف 
            :فقوله ...ويترجم عن مكنونه ،لك عن لب الشيء

أي  ؛) 23 :53النجم  ( ) وعلَّم آدم األمساَء كلها( 
اه مسة كل شيء ليستدلّ على مكنون كل شيء أعط

وألنه تنويه بالداللة على معىن  (( ،)64( )) وجوهريته
وعلى هذا يكون منه فاء . )65( )) فيه ألن املعىن االسم،

إال أنه عوض  ) زِنة ( و ) عدة ( مثال على الكلمة واواً، فهو
  :منها أمور،األول مجلة  ويعضد القول .هاءعن احملذوف 

ومل يأت مكسراً على  أمساء،يكسر على  ) االسم ( أن - 1
  .أوسام

 ،) سمي ( على وصغر ،) وسيم ( على مصغراً يرد مل أنه - 2
 .أصوهلاوالتكسري والتصغري يردان األشياء إىل 



 

 

ذلك أنَّ القول باشتقاقه  األكثر،الدخول يف باب  - 3
نوجعله مشتقاً م األكثر، مدخل يف باب من السمو 

ذلك أن حذف  األقل؛مدخل له يف باب  ) الوسم (
 .قليل الالم كثري وحذف الفاء

يفضي إىل جعل اهلمزة ) السمو ( من باب  أن جعله - 4
يف أوله عوضاً عن الواو يف آخره أو الياء، وهذا 
موافق ألصوهلم يف أن يكون املعوض يف غري حمل 

 :قالومن : (( ... احلذف، ويف ذلك يقول الزجاج
ألنا ال  غلط،فهو )) وسمت (( إنَّ امساً مأخوذ من 

و ...فاؤهنعرف شيئاً دخلته ألف الوصل وحذفت 
ال يقدر أحد أن يرى ألف الوصل فيما حذفت فاؤه 

 .)66())من األمساء 

) سمي  ( و)  أمساء (أن  إىل ذهب بطالن قول من - 5
 )أَوسام  ( مث قلبت ،) وسيم ( و ) أَوسام ( األصل فيهما

) وسيم  ( وصار ،) كساء ( فأعلَّ إعالل ،)أمساء (  إىل
 ،)جرو  ( مصغر) جري  (مث أعلَّ إعالل  ،)سميواً  (

بالسكون،  اإحدامه وسبقت والواو الياء اجتمعت فلما
ألنَّ القلب ال  الياء؛قلبت ياء وأدغمت الياء يف 

ألنه  ك،ذليصار إليه إال إذا دعت ضرورة إىل 
 .)67( األصلخالف 

وبناء على ما سبق إيراده من مرجحات نذهب 
مساع، وموافقته  إىل ترجيح الرأي األول، ملا ورد فيه من

أصول العربية، على الرغم من أن الرأي الثاين مقبول من 
ولكنه خارج عن السماع  الداللية، جهة الوظيفة

  .كلمااوأصول العرب يف تصاريف 

كما هو عند  عندهم- فهو االصطالح يف أما تعريفه
متعرض  غري نفسه، يف معىن على ما دلَّ (( :- األصوليني

 معناه جزء على أجزائه يدلُّ جزء من وال للزمان،ببنيته 
)68(

 

 دالّ ولفظ.. .الذهنإىل  يرفعه ودليل للشيء عالمة وهو

واملعنوية  اللفظية على احلقيقتني وإطالقه.. .مفرد معىن على
  .النوعمن اللقب مما يشاركها يف  متييزها ةبغي

 عقَدي،وتعود فائدة هذا اخلالف اللغوي إىل أمر 
 :يقولون) السمو والرفعة( فالذين ذهبوا إىل اشتقاقه من 

موصوفاً قبل (( مل يزل -سبحانه وتعاىل - )اهللا ( إنَّ 
ال تأثري هلم يف أمسائه  فنائهم،وجود اخللق وبعدهم وعند 

  .)69( ))وهو قول أهل السنة  صفاته،وال 

إنَّ اهللا : (( أما الذين قالوا بالرأي الثاين فيقولون
كان يف األزل من غري اسم وال صفة، وملا خلق اخللق 

وهذا أشد  املعتزلة،وهو قول  وصفات،جعلوا له أمساء 
  .)70( القرآنمن قوهلم خبلق 

)  ه 210 ت ( كان أبو عبيدة معمر بن املثىن وقد
ىل أن االسم هو املسمى من دون أن يذكر حداً يذهب إ

. )71())املسمى  االسم هو (( :له؛ فقد نقل املربد عنه قوله
إمنا هو باهللا؛ : وبسم اهللا): ((  البسملة (وقال يف تفسريه 

وذهب يف قول  ،))ألن اسم الشيء هو الشيء بعينه 
  :)72( لبيد

  إىل احلَول مثَّ اسم السالمِ عليكما

الً كامالً فقد اعتذروح يبك نوم  

مثَّ : وأنَّ املراد هو السالم، ) اسم السالم ( إىل أن 
ألنَّ اسم  صلةً، هنا )االسم( أدخل وإمنا عليكما، السالم

  .بعينهاملسمى هو املسمى 

 هذا ) ه 310 ت ( الطربي جعفر أبو ردوقد 
عبيدة ألمكن  أبو به قال ما على تأويله صح التأويل؛ ألنه لو

والعرب  أن امسه هو نفسه، على اسم زيد، رأيت :أن يقال
 ويسأل القائلون قول((  :قال. ذلك على استحالة جتمع



 

 

: فيقال هلم - وهو يريد أبا عبيدة -  قوله هذا حكينا من
يعين      اسم العسل، أكلت :أن يقال أتستجيزون يف العربية

        السالم اسم :عندكم جاز كما العسل أكلت بذلك
          السالم :تريدون وأنتم-املتقدم لبيد قول يعين يف-

  )73( .)) ! ؟ عليكم

 :أوهلماوخرج الطربي قول لبيد السابق خترجيني، 
مثَّ  :واملعىن-تعاىل-أن يكون السالم هنا امساً من أمساء اهللا

الزما اسم اهللا وذكْره بعد ذلك ودعا ذكْري والبكاء 
مرفوعاً ) االسم ( وجاء  اإلغراء،وذلك على وجه  ،علي

وهو عليكما  –لتأخر احلرف الذي يؤدي معىن اإلغراء 
  :الراجزوعليه قول  العربية،وهذا مذهب وارد يف  –

  )74( يا أيها املائح دلوي دونكا

وهي مؤخرة، وكذلك  ) دونك ( بـ اإلغراء فاملراد
 .)75( واَألوىلاملقدم  املعىن هو وهذا لبيد،يكون قول 

 متطابقان، فهما التسمية أن االسم يراد به: وثانيهما
عليكما، ومثله قول من  مثَّ تسمييت اهللا: ومعىن البيت

اسم اهللا عليك، وكأن املراد أعيذكم : يعجب بشيء ما
  .)76( من السوء

يف التفريق  القول عن ) ه 291 ت ( ثعلب وسكت
 له وقد نقل عنه قول سيبويه فقد قيل املصطلحني،بني 

  .)77( )) قول فيه يل ليس (( :التفريق بينهما بالتنوين

   يف كتابه  ) ه 321 ت ( وفرق أبو حامت الرازي
 واملسمى،بني االسم )) الزينة يف الكلمات اإلسالمية (( 

فلو أنَّ مثة  ،)78( املعاينذلك أنَّ األمساء عبارات عن 
 اليت تعبر عنه أو تشري األمساء بعدد ) مىاملس ( تطابقاً لكان

 العضب، واملهند،:حنو كثرية، أمساء-مثالً-فللسيف إليه،

 إمنا يقع ،واالختالف يف التواضع على األمساء واملشريفّ،

  .)5( تتغير ال فهذه ثابتة املسماة،يف الذوات  ال ،األمساءيف 

، إن االسم واملسمى يشبهان الصفة واملوصوف
أن كل صفة (( متغايران، وذلك  - ال شك - ومها

 وموصوف خملوق، وشهادة الصفة أا غري املوصوف،
واملسمى  ،شيء واالسم الصفة، غري أنه وشهادة املوصوف

  .شيء آخر، وكل شيء يعرف باسم

وخرج تأويل الطربي بيت لبيد بأن مراده من 
زيد، (  حنو معىن، تطابق االسم واملسمى أن كل اسم حتته

 الزاي،فإذا كان املقصود هو اللفظ املؤلف من  ؛)عمرو 
امح اسم زيد، أو امح من  :تقولكأن  والدال، والياء،

 .صحيحفالقول بتطابق االسم واملسمى  زيداً،كتابك 
ذات الشخص  هو ) زيداً ( وإذا قصد بذلك أن اللفظ

هو مستحق فإن أراد أنَّ اجلوهر  (( خطأ؛املسمى به فهذا 
واللفظ هو املعبر عن  معه،وأنَّ بنية االسم قائمة  لالسم،

 املسمى،االسم هو  :يقول جاز أن غريه،وهو  البنية،تلك 
الزمة  بوقوعه،يريد البنية اليت هي معىن االسم الواقعة له 

  .)79( ))فهو مصيب  له،

وأبو  ،)ه 521 ت(البطليوسي السيد وكان ابن
أكثر اللغويني تناوالً  ،) ه 581 ت ( القاسم السهيلي

 يف رسالة- فقد خصها ابن السيد برسالة بعنوان للمسألة،
السهيلي  وخصها .)80()) واملسمى االسم بني الفرق

  .)81( ))نتائج الفكر (( ببحث ماتع يف مقدمة كتابه 

تردد ابن السيد بني القول بتطابق االسم واملسمى 
 ،فقد بدأ رسالته حيناً آخر، ل باختالفهماحيناً، وبني القو

االسم الذي يقصد -ههنا -اآلنفة الذكر، وأراد باالسم
والعبارة عن املعىن الذي يريد املتكلم  ،))التسمية (( به 



 

 

تأكيده، فسؤال شخص عن امسه ال يراد منه االستفسار 
عن ماهية الذات وحقيقتها، وإمنا يتوجه القصد إىل 

  .لذي أشري به إىل هذه الذاتالرمز ا/ العبارة 

حموت اسم زيد من مكـان   :ماقال شخص  اإذف
ليست )  زيداً ( فاحلروف اليت تؤلف اللفظ ،آخر وأثبته يف

-يف احلقيقـة -فهي عليه،هي ذات الشخص الذي تدلُّ 
  .جمرد أصوات ترمز إىل الذات اليت علقت ا

ما تفيـده   -ههنا-وعلى الرغم من إفادة االسم
ومن ناحية  ،ة فرق بين بينهما من ناحية البنيةمث التسمية،
وظيفـة  هو ينقسـم إىل  أما الفارق الوظيفي ف .الوظيفة

فالتسمية هي احلقل الداليل الذي ينطلق  جهة،داللية من 
واالسم جمرد رمز عالمة  واملدلول،منه للربط بني الدال 

  .مسماهعلى 

 فاالسم ال أثر له التركيب،ووظيفة سياقية داخل 
ما يرتبط به إىل فال حيتاج يف سياق التركيب  بعده،فيما 

)) التسمية (( والعكس من ذلك ترتبط  التعدية،بعالقة 
 الفعـل، فهي تعمل عمـل   نفسها،مبا بعدها بالعالقة 

 :قولكغرار  على سعيداً، زيد أخاه أعجبين تسميةُ :فنقول
 ت زيدت  (بفتح القاف يف  عيالَه،عجبت من قَوقَـو (، 

ال يرتبط بعالقة تعدية يف )  اسم( فهو  ) قُوت ( أما االسم
والقُوت  الفعل،فالقَوت مصدر له عمل  التركيب،سياق 

  .اإلشباعبضم القاف عالمة ملا هو ذات تقوم بوظيفة 

إىل أن ابـن السـيد   وتأسيساً على ذلك ذهب 
وهللا األمسـاء  (  :تعاىليف قوله ) األمساء ( املقصود بـ 

صـلى اهللا  -هـويف قول ،) 180 :األعراف () احلسىن 
 التسمية،هو ) إنَّ هللا تسعة وتسعني امساً (  :-عليه وسلم

ذات االسم إثباتاً لتعـدد   -ههنا- ألنَّ يف جعل االسم
  .بإمجاعوهذا كفر  املسميات،

ثالثة أوجه،  من فيكون املسمى هو االسم جعل وأما
  :)82( وهي جمازي، هو ما ومنها حقيقي، هو ما منها

أنَّ وضع األمساء على املسميات سببه غياب الذوات  -1
فأحوج إىل ما ينوب عن هذه املسميات  ،عن العيان

يف نقل املعاين إىل نفوس السامعني، فهذه نيابة عن 
واملتصور واحد من كـلٍ  -املسمى يف نقل التصور

إنَّ : بضرب مـن التأويـل  -أجاز أن يقال-منهما 
  .ملسمىاالسم هو ا

2-  يات الزمـة هلـا،   أن أكثر املعاين املشتقَّة للمسـم
حي؛ فالتالزم : موجودة فيها، فمن فيه حياة قيل له

االسم يوجـد   ذلك أنَّ ومسماه؛ موجود بني االسم
        هنـا أيضـاً   فمن ويرتفع بارتفاعه، املسمى، بوجود

هـو   االسم إنَّ :أن يقال أمكن-من التأويل بضربٍ-
 .مىاملس

الذي ) املدلول _ املعىن ( أن العرب تقصد باالسم  -3
هذا مسمى زيد، : حتت التسمية، ذلك أنهم يقولون

ومرادهم أنَّ معىن هذا املسمى ذه احلروف املقطعة 
 زيـد،  هذا اسـم  :كذلك، ويقولون )زيد (  هو

   ومقصدهم أنَّ هذه احلروف اليت تشـكل اللفظـة   
وذا  الذات،لقت على تلك هي اليت أط)) زيد (( 

) املـدلول  ( ين على يكون االسم واملسمى مترادفَ
كتبت اسم خالد : ذا ما قيلإو .التسميةالواقع حتت 

عـة  كتبت هذه احلروف املقطَّ: فاملراد... وأو عمر
، هذه الكلمـة  )زيد ( اليت يشكل جمموعها كلمة 

أـا  حتتها، إال  –ذاتاً أو معىن  –اليت يقع املسمى 
 .املعىن، وأقيمت مقامه أنيبت مناب هذا

املسـألة   فقد كانت -) ه 481 ت ( أما السهيلي
نتـائج  (  فأفرد هلا صفحات من كتابه اهتمامه،موضع 



 

 

 واملسـمى، ه القائلني باحتاد االسم بفند فيها ش) الفكر 
، وعلى إليهقالة ونسبها سيبويه ذه املورد على من ام 
ومن شنع على  املسألة،أن البحث يف هذه من قلل من ش

فه أو غريه ممن عرض للمسألة وعنفهي ((  :فقال عه،بد
وكثـر فيهـا القـول بـني      التنازع،مسألة طال فيها 

وشاركهم فيهـا طائفـة مـن     ،األصوليني واملتفلسفني
  وصـنفوا فيهـا   التواليـف، حىت ألفوا فيها  النحويني،
خمالفه بأنواع التشـنيع   ع كل فريق علىوشن التصانيف،
ع بعضهم بعضاً حىت كاد يكفره واألمر وبد والتعنيف،
قريب املدرك ملن  املسلك،سهل  -إن شاء اهللا-يف ذلك 

وإن كان أبـو حامـد    .بصريتهر شرح اهللا صدره ونو
يـل، ولـيس   يل، قليلة النالغزايل قد زعم أا طويلة الذَّ

  .)83( ))واستبصر  ظرذكر، بل فيها كثري ملن ن األمر كما

إنَّ فتح مغاليق هذه املسألة، وتبيـان رسـومها   
يفضي إىل فتح مغاليق كثري مما يعترض الناظر يف القرآن 

 -وسلم  اهللا عليه صلى-حديث النيب الباحث يف الكرمي أو
ص لكالم العرب الذي يؤدي فهمه ومعرفـة  أو املتفح

ة تأويله، خفيات أسلوبه إىل فهم كتاب اهللا الكرمي ومعرف
  .)84( وما ترمي إليه األحاديث النبوية الشريفة

 يفرق السهيلي بني االسـم يف أصـل الوضـع   
وجود عيين، : اه؛ ذلك أنَّ للموجودات مظهرينومسم

ري، حنو العلـم،  مثل زيد وعمرو، ووجود ذهين تصو
هي ألفاظ  إليهما وتشري عنهما تعرب واإلرادة، واأللفاظ اليت

الوجـودين يف   حقيقـة  عن تكشف وهي ،ا اللسان ميد
من أصوات  مجلة من وهي ألفاظ مؤلفة ما، جمتمع لغوي

 مـن  هلا لفظ مؤلف ضعو عة، وذات طبيعة فيزيائيةقطَّم

 املؤلف عنها، فهذا اللفظ للتعبري يموم وسني، مهزة وصل،

 يف داملوجو عن الشخص ((عبارة  والياء والدال الزاي من

الـذي   عليه، الدال ى، واللفظسموهو امل واألذهان العيان
 )) االسم وهو هو الزاي والياء والدال،

  خريفهذا األ ،)85(

 بر عنه باللفظ الذيمن حيث ع)  ىمسم (  أصبح ) زيد (

  .)86( اهلمزة والسني وامليم هو

االسـم  ذلك بتشبيه تقريب وميكن ) و ) لْيـة باحل            

ذه  حلَّيت الفتاةَ: ، فإذا قيل) احمللَّى( بـ ) املسمى  (
ذا االسم، ومعلوم ضرورة أنه ال  احللية، أو أمسيت ًزيدا

فكذلك الشأن بالنسـبة  )  احمللّى(  و)  احللية (حاد بني ات
 ) التحليـة  ( مثَّ إنَّ ).  املسمى(  و) احللية ( إىل كل من 

   علـى ) احللية (  -بكسر الالم -) احملَلِّي(  وضع وهي-
هـي  )) التسـمية  (( فكذلك  ،-بفتح الالم- )احمللَّى ( 

  .وختصيصه به) املسمى ( على ) االسم ( إجراء 

إذاً فاأللفاظ خمتلفة غري مترادفة، فلكـل لفـظ   
داللته؛ ذلك أنَّ القول باحتاد االسم واملسـمى يفضـي   

كمـا   –بالضرورة إىل بطالن أحد املعاين الثالثة، وهذا 
احلقيقة إىل قول أيب حامد الغزايل مـع   يرجع يف –ترى 

اختالف يف األمثلة املضـروبة، واملغـايرة بـني هـذه     
سيبويه، وقد أخطأ من نسـب   املصطلحات منسوبة إىل

ا الفعـل فأمثلـة   فأم: (( إليه غري ذلك احتجاجاً بقوله
  : يقول السهيلي. )87())أخذت من لفظ إحداث األمساء 

 غري املسمى لـو تـأملوه،   فقد نص على أنَّ االسم(( 
هم تعاما عنه وأغفلوه، فقالولكنالكلم: -رمحه اهللا -و :

اسم، وفعل، وحرف؛ فقد صرح بأن االسـم كلمـة،   
فكيف تكون الكلمة هي املسمى، واملسمى إمنـا هـو   

: ه فيما بعدـشخص، فهذا بيان ونص، ال سيما مع قول
علَّمته ـذه  : تقولا زيداً ذا االسم كم مسيت: تقول

 له سيبويه من عالمات ؛ ذلك أنَّ ما يعرض)88())العالمة 

 ما هو ،والزيادة ،واحلذف واإلبدال، واإلعالل، ،اإلعراب



 

 

  .)89( البتة باملسمى له عالقة وال االسم يعتري

فمرجعها  شبه القائلني باحتاد االسم واملسمىوأما 
ل باختالفهما يفضي عقلي، وهو أن القو: أمران، األول
: ه خملوقة وصفاته حمدثـة، والثـاين  إنَّ أمساَء: إىل القول

    الـنيب   حـديث  من مواضعأو  آيات من القرآن الكرمي،
  .أو كالم العرب –صلى اهللا عليه و سلم  -

 به العقلية، فإن القول باختالف أما الرد على الش
 لزم من ذلك القول حبدوثداللة هذه املصطلحات ال ي

 ى نفسههو الذي مس-تعاىلو سبحانه-فاهللا صفاته،و أمسائه

 هو متضـمن الة، وبكالمه القدمي، إذ القرآن قدمي ال حم

 سم هو اللفظ الدال على املسمى،فاال احلسىن،أمساء اهللا 

 سـمى القائلون باحتاد االسم واملو .ىهو خمالف للمسمو

لغـة،  لأصلنا املتقدم موافـق  و (( ...خمالفة ألهل السنة 
ملذهب أهل املعتزلـة،   موافق ملذهب أهل السنة، خمالف

غري  على مذهبهم ألم ال يقولون بقدم الكالم، فاالسم
... كالم املخلـوق  كالم اخلالق أو من من كان املسمى،
  . )90( ))احلمد هللا  و القصد، تبنيو احلق، حصحص فقد

لني ، عند القائأما اآليات القرآنية اليت كانت مثار الشبهة
 ربك ح اسمسب ( :تعاىل فهي قوله ،املسمىباحتاد االسم و

   )اذكر اسم ربك و ( :قولهو ،)1 :87األعلى  ( ) األعلى
ذي  ربك اسم تبارك(  :هـقولو ) 25 :76اإلنسان  (

ما تعبدون من  ( و ) 78 :55 الرمحن ( ) اإلكرامِو اجلاللِ
يتموها  إال أمساًء اِهللا دوناملو )مسعز وجل-هو اهللا حسب -
مر ما أُو تعاىل،رنا بذكره هو اهللا سبحانه وموالذي أُ ،

يف ) ه 505 ت ( الغزايل بـمذهو .اهللالنيب بذكر غري 
 ،للمسمى باالسم مع خمالفته لذكرق اتعلُّ ،هذه اآليات

وجب  مزيه املعظَّـوجب تن إذاو لالسم، تعظيماً ذلكو

هذا رأي و. ههناتنـزيه ما هو بسببه، وهو االسم 
  )91( :منهامردود من نواحٍ عدة، 

أنـه   -صلى اهللا عليه و سـلم -أنه مل يرد عن النيب -1
     ،))ريب  سـبحان اسـم   (( :كان يقول يف تسبيحه

يف هذا دليل على عدم اعتقادهم بتعلق التسـبيح  و
  . املسمى -ههنا -و إمنا املقصود ،باالسم

ق التكبري، إىل إطاليفضي  أن ما ذهب إليه الغزايلّ -2
التقديس علـى االسـم،   ـزيه، والتنو التحميد، و

هذا مل ، وريب أكرب اسمو ريب، كربت اسم: فيقال
 . يرد عن أحد من املسلمني

3- القولألمكن  ،ىأن االسم لو كان هو املسم: اسم 
سجدت السـم  و ،)اهللا أكرب ( اهللا أكرب بدالً من 

 .. .ريبخفت اسم و ريب،

ج عليها ذكـر االسـم يف   لكن العلة اليت خيرو
التسبيح نوع منه دون و القلب،ه أن الذكر حملُّ اآليات،
 معـاً، ا باألمرين دنتعب-وعال جلَّ-اهللاو باللسان،ظ التلفّ

و بـذلك   نطقاً،اعتقاداً و ،واللساينّ أقصد بالذكر القليب
 اللسان،اذكر اسم ربك بالقلب و  :اآلياتيكون معىن 

ة    ى الذي عالمته لسـاني ق باملسمن الذكر القليب يتعلَّأل
 ومسماه؛اللفظ  من الذكر اللساين يتعلق بكلو)  االسم( 

فقد وضحت تلك احلكمة  لنفسه،(( فاللفظ ليس مراداً 
 الفائدة،أنه به كملت قحم ذكر االسم واليت من أجلها أُ

   .)92())البالغة يف اخلطاب وظهر اإلعجاز يف النظم و
ي الذكر على هذا يكون ذكر االسم تنويهاً بنوعو
  .)93( اللساينالقلبـي و
وما تعبدون : ( شتبه عليهم يف قوله تعاىلاأما ما و
إالَّ من دونه فقد  ) 40 :12يوسف  () يتموها أمساء مس
ذهب ظن و حـاد االسـمِ  القائلني بات ى إىل أنَّاملسـم 



 

 

 املسمى،هو -حقيقةً-واملعبود االسم،هو -ههنا-املعبود
وهم عبدوا تلك املسميات من باب التعظيم و التفخيم 

فكـأم بـذلك    حقيقي،)  مسمى ( ألمسائها اليت على
-ههنا-األمساء كانت لوو اخترعوها،عبدوا األمساء اليت 

 وخبت اإلعجاز،خلواً من  ذات املسميات لكان الكالم

م راجـع  هوذم .)94( النظم بالغة وضاعت الكالم،فائدة 
  .)95( إىل خصوصية التسمية ال إىل مطلقها

وأما الشبه اليت مرجعها كالم العرب، فمنها قول 
  )96( :لبيد

  إىل احلول مثَّ اسم السالم عليكما
ومالً كامالً فقد اعتذرويبك ح ن  

   )97( :الرمةوقول ذي   
  ما ختونه ال ينعش الطرف إالَّ

مبغوم  املاِء داعٍ يناديه باسمِ
  )98( :أيضاًذي الرمة  وقول
  متثلَّميف باسمِ الشيبِ  تداعين

جوانبه من بالمرة وصس  
يد يف اآليات الس ابن تأويالت على السهيلي رد وقد

اق عن هـذا  وقد أجاب بعض احلذّ: (( واألبيات، فقال
على ساقٍ، وال يكاد يفهم لشدة التكلّف  ال يقوم جبوابٍ

االسم واملسمى  يف ألف وكان هذا الرجل قد.قواالستغال
كتاباً، ذهب فيه إىل أنّ االسم غري املسمى كما قدمناه، 

  .)99( ))ومن ألف فقد استهدف  وتعسف، ولكنه تكلَّف
أن مراد : يوجه توجيهني، أوهلما)) لبيد (( فبيت 

الشاعر بالسالم هو التحية، فشرفه لبيد باإلضافة إىل اسم 
: ما يقول، فكأنيف التعظيم واالحترام هللا عز وجل مبالغةًا

: وثانيهما .بهمل أجد سالماً أشرف من هذا أحييكم (( 
ما أراده بعـد  أن الشاعر مل يرد إيقاع السالم حاالً، وإن

عليكم لكان  مثَّ السالم: احلَول، فلو أنه حيا قائالً انقضاء
ة حا مهفيبالبيت، ولذلك  لة التلفّظمنه إرادة إيقاع التحي

الذي هو عبارة عن اللفظ مـراداً   ) االسم (جاء ذكره 
بذلك جعل النطق بالتسليم بعد احلَول، فالسالم دعاء، 

إمنـا  الظروف (( أنَّ  وال ارتباط للدعاء باملستقبل، ذلك
األحداث الواقعة فيها خرباً أو ياً، وغري ذلك من تقيد 

وعلى هذا يكون إيقاع  .)100( ))هاملعاين فهي واقعة حلين
من )  االسم ( حذف لفظ التسليم بعد انقضاء احلول، ولو

 وهـو -ولكن ذكر االسم يف احلال، البيت لوقع التسليم

  .)101( له ظرفاً احلَول بعد ما تقييداً للتسليم وجعله-اللفظ
وأما بيتا ذي الرمة، فقد قصد يف البيـت األول  

وصوت الظبيـة، ومل   )املاء  (إزالة االشتراك بني لفظ 
يقصد إىل حكاية صوت الظبية باسم املاء، وأا دعـت  

 .ولدها ذا االسم فغدا صوا كأنه تعبري عـن املـاء  
عـن   ما شبيه باألول وال خيرج تأويلهوالبيت الثاين منه

يف )) الشـيب  (( ، ذلك أنه مل يأت بـ هسابق  تأويل
 تصـويت  وليس لأللف والالم وجـود يف  ،حال تنكري
سريها، مما يدل على أن قصد الشـاعر أن   اإلبل يف أثناء

 ،نطقاً وتلفظـاً  ،اإلبل يدعو بعضها بعضاً بصوت يشبه
  .3 ))الشيب ((  صوت

وأا تطلق علـى   ،)ا س م (  ةفالنـزاع يف لفظ
أي  ؛فيكون االسم عني التسمية باملعىن املذكور ،األلفاظ

وهو وضع االسـم  القول الدال ال مبعىن فعل الواضع، 
  .فيكون عني املسمى ،للمعىن، أو تطلق على مدلوالا

)  سوسـري  ( ويف الدرس اللغوي احلديث جعـل 
ـ ال  ،)صورة مسعية (  االسم رمزاً لغوياً       ربط جـوهراً  ي

) راً ( باسم، ولكنه يربط مفهوماً )  ىمسمبصورة ) تصو
. عالماتهي مجلة األصوات اليت تتشكَّل منها ال ،مسعية



 

 

ة للصوت يف ذهـن  ومراده بالعالمة مجلة التمثُّالت املادي
  ن الفيزيـائي  السامع أو املتكلم، وليس جمـرد املكـو

مجلـة   –كذلك  –ومراده بالصورة السمعية . الصرف
التمثّالت اليت تترسخ يف أفهامنا عرب منافذ احلـواس إىل  

  .)102( العامل اخلارجي
أ من االحتاد بني الرمز تنش= وهذه العالمة 

املسمى بـ ) concept( التصور الذهين :ومها ،وجهيها
                   )  significant ( السمعية والصورة ،) املدلول (

بطبيعته املادية  ،وبذلك ال يكون الصوت الدال،
ولكن  اللغوية،جزءاً من مكونات العالمة ، الفيزيائية

جزء من هذه  –نية بنية نفسية ذه –الصوت اللغوي 
ولكنه  بذاته،ألنه ليس هو الصوت الفيزيائي  العالمة،

ويتمثل ذلك  ،)103(الذهنصورة مسعية له نسخت يف 
    :اللغوييف املثلث 

  العالمة  

  املدلول             

  )التصور الذهين(  املدلول     الدال= االسم

  املسمى                       )صورة مسعية(

على تقلـيص  -من جهة أوىل-إنَّ سوسري يعمل
احملاكاة الصوتية يف نشأة العالمة اللغوية؛ ذلـك أن   إمبد

تلك العالمات اليت حتاكي الصوت حقيقة عشوائية ليس 
هلا أي تعليل، إضافة إىل قلة عددها، وهي ال تعـدو أن  

وما ينسـب إىل بعـض    ية،ئتواطتكون حماكاة تقريبية 
يجة عفوية لتطورها العناصر اللغوية من حماكاة صوتية نت

  .)104(الصويت

إىل القول باتصاف هذا  ،من جهة ثانية ،ويسعى
: بصفتني هامتني، األوىل) االسم = الدال  ( الرمز اللغوي

االعتباطية؛ أي انتفاء وجود أية عالقة مباشرة بني الرمز 
فالدال على هذا ليس إال : وبني الشيء املسمى ،االسم/ 

قصد للجماعة يف اختياره، فال توجـد  اختياراً صوتياً ال 
= الـدال   بـني  أية عالقة ميكن توصيف تعليل هلا فيما

   ).املسمى ( االسم، واملدلول 

الدميومة، واملراد ـا أن هـذه اجلماعـة    : والثانية
اللغوية أو تلك تستعمل اللفظة نفسها أو العبارة ذاـا  

أو ذات )  املسمى= املدلول ( للداللة على ذات الشيء 
  .)105( )املفهوم ( الفكرة 

ومما يؤكد اعتباطية العالمة اللغويـة خضـوع   
التبدل  بتأثريالداللة، وهي احتاد العالمة باملرجع، للتغري 

يف البيئة اللغوية، واالستعمال، وتطورات املداليل، فلـو  
كان االرتباط بني الدال واملدلول عضوياً ملـا أمكـن   

ية الدال إىل مدلول متغري أمراً تفكيكه، وألصبح تغري رمز
وذا تستمد الوحدات اللغوية وجودها مـن  . مستحيالً

ولتغري اتمع اللغوي كـبري  . تواطؤ ساد على مر الزمن
     ، فلو كان مثة احتاد بني االسم )106(األثر يف هذا التواطؤ

الحتـدت األمسـاء يف    ،) املدلول(  واملسمى) الدال ( 
  .)107( اللغات كلها

وسوسري مسبوق إىل فكرة القـول باعتباطيـة   
جبهود كثري من علمائنا الذين كان هلم  ،العالمة اللغوية

فقد كان ابن جين  السيميائي،إسهام واضح يف الدرس 
) ترك  ( مكان)  أخذَ(  :قال لو:اللغة متكلمأنّ يذهب إىل 
أال  تأديتـه، وألدى إىل احلاجة إليه  صاحبه،ألغىن عن 

مقامه  لقام) جنع ( مكان )  جعلَ (م لو استعملوا ترى أ
  .)108())وأغىن مغناه 

، فهي اللغوية عند سوسري ثنائية املبىنإنّ العالمة 
، الوجـه الـدالّ   :شكل لساين جيمع بني وجهني مهـا 



 

 

 سوسـري  مل يكـن  وهذا املفهوم ،)109(املدلول هوالوج

 بن سينااك واحد، غري قبله قاله صاحب األسبقية فيه، فقد

، )العبارة  ( كتابه اللفظ يف داللة عند تناوله)  ه 428 ت (
   فقد ذهب ابن سينا إىل أن داللة اللفظ تتحصـل عنـد  

ارتسام مسموع االسم يف الذهن، وهذا يـؤدي إىل  (( 
فتعرف النفس أنَّ هذا الـذي   النفس،ارتسام معىن يف 
ى النفس عل فكلَّما أورده احلس.. .املعىنسمع هو هلذا 

وذهب من جهة أخرى إىل أن  .)110())التفتت إىل معناه 
 باأللفـاظ إمنـا هـي حبسـب املشـاركة      الداللة(( 

؛ ذلك أن الغرض من التواضـع عـرب   7 ))واالصطالح
التواصل اللغوي متييز املعاين باألمساء، والغاية من وضـع  

فلو وضعت لفظة  الكلمة املفردة إفادة معانيها بالتركيب،
مل يفهم ا أحدها،  البدل للشيء وخالفه من قبيلواحدة 

  .8 املواضعة من نقضاً للغرض ألن يف ذلك

الذي قال )  ه 380 ت( وكأيب حيان التوحيدي 
واللفظ إن خال مـن  ((  :مؤكداً اعتباطية داللة األلفاظ
  .)111( ))العلَّة جرى جمرى االصطالح 

فمما تقدم نقف على مفصل هام من مفاصـل  
ة السيميائية عند دي سوسري، وأعين بذلك متييزه النظري

وهو جمموعة األشياء الـيت حتيـل    –بني مرجع العالمة 
لـك  ذأي  ؛العالمةوبني مدلول هذه  –عليها العالمة 

فمدلوالت اللغة غري  بدالّه،الوجود اللساين الذي يتعلَّق 
وال مع املقاصد الذاتية الـيت   ،ال مع اجلواهر ،متناسقة
فقد قصر العالمة على  .اللغةوف عليها خارج ميكن الوق
واحتادمها يؤدي إىل  ،)112( واملدلول الدال،: مها ،وجهني

إقامة عملية رجوع إىل العامل اخلارجي من خالل سياق 
ومن احتاد العالمة باملرجع تنتج الداللة يف سياق  اجلملة،
   .)113( التبيني

جعـل  قبل قـرون  )  ه 505 ت( لكن الغزايلّ 
فقد سبق أن رأينا أنه جيعـل   العالمة،رجع أساساً يف امل

وآخر  عيين،وجود  :هي ،وجود األشياء ذا مراتب أربع
فتكون الكتابـة   خطي، ورابع ،لسانـيوثالثٌ  ذهين،
واللفظ حييل على املعـىن املتصـور    اللفظ،ة على يلحم

  .ثالاملوهذا األخري هو ذهنياً،

ليناقضا  )أوجدن وريتشاردز ( وقد جاء كل من 
     كل من الغـزايل  ويتطابقا مع مفهوم ،) سوسري ( مفهوم

يف )  ه 684ت( وحــازم القرطــاجين )  ه 505 ت( 
جعل املرجع الذي حتيل عليه العالمة خـارج التصـور   

ذلك أمـا   العالمة؛مكوناً هاماً من مكونات  الذهين،
هلا من وال داللة  هلا،إىل أن العناصر اللغوية ال قيمة ذهبا 

فاستعمال عالمة لغوية ما لـيس   عليه،دون مرجع حتيل 
ولذلك كان املثلـث   ،)114(معجمياًمرتبطاً مبا تدلُّ عليه 

  :اآليتا يتكون من وجوه ثالثة على النحو اللغوي عندمه
  )املدلول عند سوسري( الفكرة

  

  )الدال عند سوسري(الرمز            الشيء الذي تشري(املرجع 
  لعالمة يف الواقعإليه ا  

  )اخلارجي       

مرن باملوجود -بناء على ما تقدم-فالرمز اللغوي
ذلـك أن   السببية؛بعالقة ) املدلول = الفكرة ( الذهين 

وهذا يصبح داالً  مدلوالً،قي لالدال يستدعي يف ذهن املت
بالنسبة إىل املرجع الذي حييل إليه يف عامل الواقع ، وهو 

  .هو املتصور الذهين  الذي)  الدال ( سبة إىلبالن ) مدلول (

ال يعدو أن يكـون  ) املوجود اللساين ( فاالسم 
 ،)املسمى  هو عالمةو( عالمة لغوية أو رمزاً إىل مدلول 

هو ممتنع االستقالل عن و معاً،المة أحادية وثنائية عوهو 
 لغري مدلوذلك أنه ال وجود له من  ؛)املدلول (  املسمى



 

 

 يتطلَّب)  املدلول = املسمى ( ألن أيضاً ثنائي وهو إليه، يشري

  .)115(بعينه املدلول هو ليس الدال هذا ولكن ما، ) داالً (

إن قطع الصلة بني الرمز اللغوي وكنه ما يشري 
خلد  يف قر مباشرة مبا عالقة اللغة مع يتعارض ال ،إليه

ادل الفكري التب على تقوم اللغة وظيفة ألن اللغوية،اجلماعة 
وإن قيمة أي رمز لغوي ال  .اللغويةداخل إطار اجلماعة 

وتقبلها له يف  ،به اللغوية تتعدى مستوى رضا اجلماعة
ا على استعمال هذا واتفاقه تلك، هذه البيئة اللغوية أو

 ،يف حقيقتها ،وهذا يؤكد أن اللغة غريه،الرمز دون 
 Linguistic ( من عالمات لغوية ظاهرة اجتماعية تتكون

Signs( من عناصر لغوية تتألف وهذه األلفاظ، هي 

)Linguistic elements(، هي الوحدات الصوتية      
 )Phonemes ( ،  ووحدات صرفية )morphemes  (

 ،) Grammar(  والقواعد الضوابط من مجلة حتكمها
 ، وهولتحقيق عملية التواصل اللغوي ،وتنسق فيما بينها
 وإمنا ،املشروب، ومل يأت باملاء منكَّراًالوظيفة األوىل 

 مراده املاء املعهود ألنَّ ،فاً بالالم العهديةمعر هجاء ب

  .)117(ويف هذا دليل على تباين االسم واملسمى  شربه،

  :النحاة* 

فاقت قيمة  ،تبوأ االسم مكانة متقدمة لدى النحاة
 ،ويهو األول يف الدرس النحف واحلرف،الفعل قسيميه 

ومن حيث دوره الوظيفي يف  واإلعراب،من حيث البناء 
 وحتمله خمتلف املعاين النحوية اليت حيكمهـا  التركيب،
 االسـم، بوجود  مرهون علفووجود ال .)118( السياق

  .)119( ووجود احلرف مرهون بوجود الفعل
اليت وضـعها النحـاة    ،ويكشف تتبع التعريفات

ممـا جعـل    شـديدين، عن حرية واضطراب  ،لالسم
ذلك أنك تقف علـى   مانعة؛حدودهم غري جامعة وال 

ممـا يعكـس    وعالماتـه، خلط منهم بني حد االسم 
إحساساً لديهم باالضطراب يف حتديـد ختـوم كـل    

مل .اًحـد حىت وصلت حدودهم له إىل سبعني  مصطلح،
ـه قسـمه    لالسم،اً يضع شيخ النحاة سيبويه حدإال أن
فاقتصر على التمثيل دون  ،ليانطالقاً من االعتبار الشك

وحـرف   وفعل، اسم، :فالكلم((  :فقالوضع حدٍّ له 
وفرس ،  ، رجل : جاء ملعىن ليس باسم وال فعل ، فاالسم

   .)120()) وحائط 

من االعتبار الوظيفي  لالسم آخر وانطلق يف تقسيم
 ) ـه 395 ت(   يف التركيب، فقد نقل عنه ابن فارس

  .)121())دث عنه هو احمل االسم (( :قالأنه 

ن وضع حـدٍّ  عوأرجع السهيلي امتناع سيبويه 
جامع مانع لالسم ووضعه حدين لكـل مـن الفعـل    

إىل أنّ االسم لدى النحاة واقع على ما هو يف  واحلرف،
فلم تكن مثة حاجة إىل وضع حـدٍّ لـه    العرب،كالم 

فالفعل  النحاة،والفعل واحلرف عبارتان اصطلح عليهما 
 وهو عند النحاة فقـط  ،ثعلى احلدب ما دلَّ عند العر

واحلرف عند النحاة ما  بزمان،دلَّ على حدث مقترن ما 
والعرب ال يعرفون للحرف هذا  غريه،دلَّ على معىن يف 

ذلك أن متكلم اللغة ال يلتفت إىل حتديـد   ؛)122( املعىن
فحسبه إجناز العناصر اللغوية اليت  واملصطلحات،املفاهيم 

من خـالل العالقـات    جمتمعه،تواصل مع تكون حبال 
مث إنَّ مرحلـة حتديـد    .غرضـه السياقية اليت حتقـق  

املصطلحات واملفاهيم مرحلة تالية مرحلة إجناز احلدث 
 واحـد،  على ذلك تعدد املفاهيم ملصطلح يدلُّ اللغوي،
لغويـة   عناصر وإدخال وعالماته، بني املصطلح واخللط
لتدقيق ملفهوم االسم ختضع لدى ا ال مصطلح االسم ضمن

   .عليهبني النحاة  اتفاق عن يكشف، فيما يتبلورالذي مل 



 

 

 فرق بني(( ولكن السهيلي ذهب إىل أنَّ سيبويه 

   .)123())ذاته  املسمى هو فليس االسم واملسمى االسم

أنّ ما  ،من هذا االستنتاج ،وكان منطلق السهيلي
ليس  ،ت لالسمعالما ،والنحاة من بعده ،أورده سيبويه

وهذا دليـل   الشخص،له أي ارتباط باملسمى الذي هو 
ومل  واملسمى،على أنَّ أحداً منهم مل يقل بتطابق االسم 

  .)124( حنويومل يعتقده  عريب،يشر إىل ذلك 

وأما ما نسب إىل سيبويه من قولٍ باحتاد االسـم  
أمثلة أخذت من (( واملسمى عند نصه على أنَّ األفعال 

، فاملعىن أا مشتقة من املصادر  ))لفظ إحداث األمساء 
اليت حتدثها األمساء اليت يراد ا أصـحاب األمسـاء ال   
  املسميات ، فالكالم بذلك يكون على تقدير مضـاف 

 وقد... واحملتمالت ال تعارض بالنصوص (( حمذوف ، 
 قبل هذا الكالم بسطر واحـد  -رمحه اهللا تعاىل-نص 

 اسـم،  :والكلـم  :فقال.. .املسمىالسم غري على أنَّ ا
هي -وهي اسم-فكيف تكون الكلمة.. .وحرف وفعل،
وال  ونص،فهذا بيان  شخص،واملسمى إمنا هو  املسمى،

 االسم،مسيت زيداً ذا  :تقول :بعدسيما مع قوله فيما 
  .)125())علَّمته ذه العالمة  :تقولكما 

إىل معىن سياقي  ) ه 189 ت ( والتفت الكسائي
 وهو ارتباط االسم مبا قبله بعالقة الوصفية فاالسم آخر،

واعترض على هذا احلد  .يوصفما صح أن  –عنده  –
 موصوفاً،إال أنه ال يقع  ،بأن مثة ما هو معدود يف األمساء

  .)126( وأين كيف،وذلك مثل 

يف حده االسـم إىل  ) ه 286 ت(واستند املربد 
ي والوظيفي، فأما الشكلي فقبوله حرف املعنيني، الشكل

فأما . أما الوظيفي فأحدمها داليل، واآلخر سياقيو ،اجلر
 رجل، وفرس، حنو) ىمسم( فهو وقوعه على معىن الداليل

والسياقي ذهابه يف االسم إىل ما كـان   ،وزيد وعمرو
  . )127(فاعالً 

شكلي  إىل جانب)  ـه 207 ت( وأشار الفراء 
 وظيفي،وآخر  .والالمواأللف  التنوين،مييز االسم وهو 

 اإلضافة،هي عالقة  األصل،ة وهو االرتباط بعالقة سامي
أو األلف  واإلضافة، التنوين،االسم ما احتمل ((  :فقال

  .)128())والالم 

والعالمة الوظيفية اليت أشار إليها الفراء ميكن أن 
فيمـا   )129( تكون تعبرياً عن عالقيت اإلسناد والتعديـة 

طلق عليه النحاة اسم اإلضافة اللفظية عنـدما يكـون   أ
إذ  مشـبهة،  املضاف اسم فاعل أو مفعـول أو صـفة  

االرتباط بني الطرفني ارتباط وثيق يكاد حييلهما كلمـة  
اتصال اجلزأين مقوياً لقبح فصـل   فيغدو ،)130( واحدة

، ومن ذلك قوله صلى اهللا عليه )131( عرا العالقة بينهما
، ولعـلَّ يف  )132())هكـذا   وكافل اليتيم أنا((  :وسلم

إىل التالزم بضـم   – صلى اهللا عليه وسلم – إشارة النيب
 إصبعيه وتالصقهما دليالً على تالزم العالقة بني املضاف

   ).اليتيم =  املضاف إليه ( و)  كافل (

لفراء يفرق بني اسم الفاعل العامل اجند  ،ومن هنا
نتيجـة   )133(بل التنـوين إذ إنه ال يق اسم؛وهو عنده -

وبني اسـم الفاعـل   -وألن معناه ماضٍ اإلضافة،عالقة 
العامل عمل فعله حىت جعله قسيماً للفعلـني املاضـي   

   .)134( دائماًومساه فعالً  واملضارع،

املعـىن   ): ه 316 ت( وراعى ابـن السـراج   
 مفرد،ما دلَّ على معىن ((  فهو الوظيفي يف حتديد االسم

 )135(.)) يكون شخصاً وغـري شـخصٍ   وذلك املعىن
 ،ويف هذا املوضـع  ،ويالحظ على حد ابن السراج هذا

الـة  وظيفة الدالالوظيفي، وأريد به االقتصار على املعىن 



 

 

ومن هنا جنـده   الشكلية،وإغفال اجلوانب  معىن، على
وأمسـاء   والظروف، املصادر،يدخل يف األمساء كالً من 

  .والساعة واليوم، األعالم،
نه يف موضع آخر خلـط بـني الـوظيفي    أ إال
األول جواز اإلخبار عن االسـم  فذكر من  والشكلي،
وذكر من الثاين ما يعرف به االسم  واإلضمار، والنعت،

   أو ) قـد  ( وعدم تقدم  والالم، كاأللف عالمات،من 
 كلـها، وهذه عالمات ال تعم األمساء  .عليه) سوف ( 

وهي ال  ،الضمائر مثالًك ،فثمة ما هو معدود يف األمساء
وما استدراك ابن السراج علـى تعريفـه    .عنها يكىن

رغبته يف إال لشعوره بقصور هذا احلد و ،الوظيفي األول
  .)136( مانعاًجعله جامعاً 
يف تفريقه بـني  )  ه 339 ت(  الزجاجي واعتمد

كاالرتبـاط بعالقـة    الـوظيفي،  وغريه اجلانب االسم
إضـافة إىل  -على ذلك  وزاد ة،التعديأو عالقة  سناد،اإل

 واجلـر،  والالم،واأللف  كالتنوين،شكلية إلصاقية  عالمة
وأقصد ـا   االسم،عالمة شكلية تتناول بنية  - والنداء
واالسم يف كالم العرب ما كان فاعالً ((  :فقال التصغري،

 لـيس .. .واملفعـول  الفاعل أو واقعاً يف حيز مفعوالً، أو

  .)137( )) باسم ليس ال يدخل فيه ماو البتة، اسم عنه خيرج

فـال   ،وهذا احلد الذي عده صاحبه جامعاً مانعاً
فثمة أمساء ال تصـلح   بذاك،ليس  ،خيرج عنه اسم البتة

كأمساء الشرط  ،)الفاعلية ( للتركيب يف عالقة إسنادية 
فـال تقـع يف    ،ومثَّة أمساء خمصوصة بالنداء واالستفهام،

ومثَّة أمساء ال  .مألمان خبثان،م لُ،ف ناه،ه(  :حنو غريه،
 ،) أميـن اهللا  ( و)  جـري  ( و) من (  و) ما (  حنو تصغر،

ومثَّة أمساء ال تدخلـها األلـف    .كذلكوهي ال تنون 
 والضـمائر،  األفعال،وأمساء  اإلشارة، مثل أمساء ،والالم

  ولـيس  ،ولذا ال يعد ما ذكره الزجاجي إال رمساً لالسم
  .والرسم ال يستغرقه احملدود،احلد يستغرق  ألن اً،حد

أو أنّ  املسـمى، وميكن تأويل االسم هنا بأنه هو 
 .املسـمى املراد به اللفظ املنطوق املكتوب الذي يراد به 

فعلى التأويل األول يصح تعريفه االسم بقبوله العالقتني 
       و  ،)الفاعليـة  ( اإلسنادية والتعدية القـائمتني علـى   

ألنَّ املسمى ال اللفظ الدالُّ عليه هو الذي  ،)املفعولية ( 
ولكن ينـتقض ذلـك ببقيـة     .مفعوالًيكون فاعالً أو 

 اخلفـض، فاملسمى ال تدخل عليه حـروف   العالمات؛
ليس مـذهباً  (( فـ  عليه؛وإمنا تدخل على اللفظ الدال 

 املسـمى، له وال ألحد من النحويني أن يريد باالسـم  
  .)138())ه أراد به الكلمة الدالَّة عليه ولكن

يف حـد  )  ه 377 ت ( ونظر أبو علي الفارسي
     :فقـال االسم إىل اجلانب الوظيفي داخل التركيـب،  

 ،)139())هذه الكلم فهو اسم  منجاز اإلخبار عنه  ماف ((
فحدد بذلك االسم بأهم العالقات اليت تـربط اجلملـة   

وهـذه   اإلسـناد، ا عالقـة  وأعين  البسيطة،العربية 
       نـه  أذلـك   األخـرى،  العالقات حمور كل العالقات

          داليل ،معـىن  ذات تامـة  مجلـة  تكـوين  باستطاعته ((

 االمسية،فرق يف ذلك بني اجلملتني  ، وال)140()) متكامل
حيث يكون االرتباط بني اسم وفعلٍ  ،أو اجلملة الفعلية

  .إليهمنسوب 

لفارسي مل يقتصـر علـى الوظيفـة    وأبو علي ا
وظيفة أخرى هي الوظيفة إليها ولكنه أضاف  السياقية،
ين أو غـري  فال خيرج االسم عن الداللة على ع الداللية،
مـتني شـكليتني   وأضاف إىل جانب ذلـك عال  عني،

  .والالمواأللف  التنوين، :مها إلصاقيتني،



 

 

 قفنا على ترددهم يف حدوإن تتبع حدود النحاة ي
 بالسـياق، أو تركيبية حمكومة  داللية،االسم بني وظيفة 

وصـلت عنـد    ،إىل جانب ذكرهم عالمات شـكلية 
إال أن يف اإلمكان مالحظة  .عالمة السيوطي إىل ثالثني

تفاوت بينهم واضطراب يف حد االسم والتفريق بينـه  
   فقد صرح ابن عصـفور   الكالم،وبني غريه من أجزاء 

ل مرة بأن املراد من داللة االسـم  ألو)  ـه 669 ت( 
االسم ما دلَّ على معـىن يف  ((  :قوهلمعلى الزمان يف 

 ،هو الداللة الذاتية )141())نفسه داللة جمردة من الزمان 
فإنْ ((  :فقال، )142(ال الداللة الناجتة عن الصيغة الصرفية

 ،وغـد  كـأمسِ،  زمان،وجد من األمساء ما يدلُّ على 
،  )143())أال ترى أمـا ال تتغيـران    نيته،ببفبذاته ال 

وبذلك يكون ابن عصفور أول من أخرج الصفات بعد 
الذي وزع األبنية الصرفية بني أمساء الـذوات   ،سيبويه

معتمداً األحرف األصول  ،وبني أمساء املعاين والصفات
 االسـم،  :الكـالم قيمة خالفية تفرق بني أقسـام  (( 

إن اختالف الكلمات يف املـبىن   إذ.. .واحلرف والفعل،
عالمة شكلية بارزة ميكن أن تكون أساساً يف التفريـق  

  .)144())بني األقسام املختلفة 

)145(وفرق ابن مالك
بني االسـم  )  ه 676 ت ( 

 واملبـهمات،  واملصادر، عالم،األلكنه أقحم  والصفة،
  .االسموالصفات يف باب 

الرضي ـ )  ه 686 ت(  وخص افة عالقة اإلض
 وحـده، وهي قيمة خالفية ال ختص االسـم   باالسم،

إال أن الفرق  أيضاً،ولكنها تنطبق على الصفات واجلمل 
تفيـد التعريـف أو    ،بني عالقة اإلضـافة يف األمسـاء  

صـر  قويف الثانية ليست إال ظاهرة شكلية ت التخصيص،

وهـو   السياق،الصفة على الزمن النحوي املستفاد من 
  .)146(املاضيالزمن 

إنَّ ما سبق عرضه من آراء النحاة وأقواهلم يدفعنا 
  :منها النتائج،إىل استنتاج مجلة من 

  .لالسمجامع مانع  االضطراب يف وضع حدٍّ -1

اخللط يف حد االسم بني حتديد املاهيـة واحلقيقـة    -2
وبني ما مييزه عـن قسـيميه مـن     لالسم،الذاتية 
 .عالمات

مساء عالمـات  فاأل والصفات،التفريق بني األمساء  -3
والصفات  منها، على املسميات وليس الزمن جزءاً

دالالت على موصوف باحلدث الذي يدلُّ علـى  
وللصفات خصائص شـكلية   التزامنية، الزمن داللة

 .)147( األمساءومعان وظيفية ال تتحقق يف 

 واملسـمى،  االسم، :الثالثة التفريق بني املصطلحات -4
 .داللياًقد تتداخل  نةمتباي مصطلحات فهي والتسمية،

تعود تفرقة النحاة بني االسم واملسمى إىل أصـل  
لـو  و نفسه، الشيء إىلإضافة وهو امتناع  عليه،ساروا 
  لكانت فيه إضافة الشيء  ،ىنفس املسم االسم هوكان 

 فلو كـان  .عريبومل يقل بذلك حنوي وال  نفسه،إىل 
وأجلٍ ( :اىلتعقوله  يف يقال ألمكن أن ،االسم هو املسمى

اسمٍأجل  :) 2 :األنعام ( ) ىمسم، كذا، هذا االسم واسم 

   .اهللامبسمى  ): اهللا بسم ( مكن أن يقولوا يفوأل

إىل أن )  ه 616 ت( وقد ذهـب العكـربي   
مـن   ،)بسـم اهللا  ( اإلشكال الذي اعتقده النحاة يف 

ميكن تأويله على وجـه مـن    نفسه،إضافة الشيء إىل 
  :)148( ةاآلتيالوجوه 



 

 

وهي  التسمية،مبعىن  ،ههنا ،أن االسم :)149(األول
وتعليقه على  ألن التسمية هي التلفظ باالسم االسم؛غري 

  .غريه فهو للمسمى،هو العالمة املالزمة  واالسم املسمى،

 مضـاف، أن الكالم على حـذف   :)150(الثاين
  .اهللاباسم مسمى  :والتقدير

يف اآليات الـيت  ) اسم ( أن لفظ  :)151(الثالث
عند -وهذه الزيادة .زائدأي  صلة؛ورد فيها هذا اللفظ 

وهو عند  ،التربكللخروج من القسم إىل قصد -األخفش
والرأيـان الثـاين والثالـث     .وتعظيماًقطرب إجالالً 

وكل  اضطرار،ألنَّ القرآن الكرمي ليس موضع  ضعيفان؛
ضطرارااللجأ إليهما إال عند من الزيادة واحلذف ال ي.  

 سبح اسـم  ( :تعاىليف قوله  )152( البقاء وزاد أبو
وهو  الفارسي،رأياً ثالثاً على رأيي  )1 :األعلى ( )ربك

ل زيه امسه من التبـذّ ـوأنّ املراد تن اآلية،األخذ بظاهر 
 ت( وبه قال أبو حيان األندلسي  القسم،والكذب عند 

سم مبعـىن  إن اال :يقولشار إىل أنَّ مثة من أو ،) ه 745
  .)153( هنااملسمى 

إىل أيب )  ه 756 ت(  ونسب السـمني احللـيب  
ـ )  اسـم  ( كل من الباء أو عبيدة قوله بزيادة ه ـيف قول

وأنَّ  ) 1 :العلـق  ( ) الذي خلق ربك اقرأ باسمِ ( :تعاىل
اذكـر   أو الباء،القول بزيادة  على ربك اقرأ اسم :التقدير
  .)154( ) سماال (على القول بزيادة  ربك،

يف ) االسم ( واحلقيقة أن أبا عبيدة مل يقل بزيادة 
إال  فحسب،واقتصر على القول بزيادة الباء  اآلية،هذه 

ولعلَّ السمني توهم  زائداً،قدر االسم ) البسملة ( أنه يف 
لقـد  ).  االسم (ذلك يف كل اآليات اليت ورد فيها لفظ 

يف اآليات إىل ما ) م االس( استند الذين ذهبوا إىل زيادة 

أنه كان يقول يف  -صلى اهللا عليه وسلم-نقل عن النيب 
ولـو أنَّ   االسم،حبذف  ،سبحان ريب العظيم :ركوعه

 .ريباسـم  سـبحان   :لقـال االسم واملسمى متحدان 
) االسم ( جعلوا  ،فالقائلون بالفرق بني االسم واملسمى

  .)155(يادتهمل يقولوا بز ،اوالذين قالوا باحتادمه صلة،

 عبدون من دونما ت(  :الكرميةوأما قوهلم يف اآلية 
إن االسم هو  :) 40 :يوسف ( )يتموها مس أمساًء إالّ اِهللا

ولكنهم عبدوا أصحاا  ،ألم مل يعبدوا األمساء املسمى،
فمردود بأن هذه األمساء اليت وضـعت   ا،الذين سموا 

فـال   واقعية،سميات مهلا  إزاء تلك اآلهلة املتوهمة ليس
إال يف  ،وجود ملا يعتقدونه فيها من ألوهية هذه األصنام

فهي أمسـاء   ،)156( األمساءاألذهان اليت وضعت هلا هذه 
ومثلـهم يف   األلوهية،أطلقوها على أصنام ينسبون إليها 

ويأكل القشر  ،ذلك مثل الذي يسمي قشر البصل حلماً
، والتسمية )157( م إال امسهما أكلت من اللح :لهفيقال 

كما مـر  -فاالسم املسمى، ليست إال وضع االسم إزاء
 والتسـمية  ،) احمللَّى ( يقابل واملسمى احللية، يقابل – آنفاً

وهذه أمسـاء ذات دالالت خمتلفـة    ،) التحلية (   تقابل
  .)158(الختالف حقائقها

 –من وجهة نظري  –والنتيجة اليت خنلص إليها 
 املسـمى، السم يف أصل الوضع لـيس هـو ذات   أن ا

  :منها أمور،ويعضدين يف ذلك مجلة 

 واالسـتعمايل، أن مثة فارقاً بني الوضع اللغـوي   -1
ي كأن تسم املعىن، فاألول وضع اللفظ دليالً على

والثاين يراد به إطالق اللفظ وإرادة  .بزيدشخصاً 
 –أو غري مسماه  احلقيقة،وهو  ،مسماه باحلكم

  .)159(وهو ااز –ع وجود عالقة بينهما م

 .املسمياتحصول  تتم إال بعد ال أن معرفة األمساء -2



 

 

معرفـة  -ضـرورة  -أنَّ معرفة األمساء ال تقتضي -3
أنَّ جمرد معرفة املـرء األمسـاء ال    ذلك مسمياا،
عارفـاً   يكـن  مل إذا ،املسميات حقيقة توقفه على
صـوتية   اتتقطيع جبملة عارف وإال فهو حبقائقها،
 .جمردة

اليت هي مؤشرات علـى   ،اإلعرابية أن العالمات -4
ال عالقـة هلـا    السياق،باختالف  املعاين املختلفة

باأللفـاظ الدالـة    وإمنا ترتبط املسميات،حبقائق 
 .عليها

   أن التسمية وظيفة صـرفية يؤديهـا االسـم يف     -5
 .)160( اللغة

ظ أن الفعل ينبئ عن حركة املسمى ال حركة اللف -6
والـذي هـو    عليه، الذي هو عالمة) االسم ( 

 .مقطعةعبارة عن أصوات 
أن داللة األلفاظ ليست ذاتية من غري تواضع كما  -7

يرى عبا لو  ؛) ه 250 ت(  اد الصمريذلك أ
كانت داللتها ذاتية ملا وجـد أي اخـتالف يف   

 اجلغرافية،األمساء باختالف اجلماعة اللغوية والبيئة 
 .)161( نسان إىل لغتهولتوصل كل إ

وهي حروف مقطَّعة وضعت اختياراً  ،األلفاظأن  -8
ألفـاظ  : إىل ، تقسم للداللة على ذوات األشياء

تدلُّ على معىن يف غريها، وهي ما يطلق عليهـا  
اسم احلروف، وأخرى تدلّ على معىن يف نفسها، 

ألفاظ : وهذه األخرية تنقسم إىل قسمني، أوهلما
وهذه هـي   املعاين،تلك  دالة على زمن حصول

ألفاظ ليس فيها داللة صيغية : وثانيهما .األفعال
وإن كان فيها ما يدلّ داللة معجمية -على الزمان

  .وهذه هي األمساء-عليه

االسـم، واملسـمى،   : إال أنَّ املصطلحات الثالثة
والتسمية، قد تتداخل دالالا سياقياً فحسب، فيكـون  

 األلفـاظ  علـى )  اسم ( قحنو إطال االسم عني التسمية،

هـو الشـخص    :) زيد ( فاالسم املسميات، على الدالة
   .)162( املوجود يف الواقع، واملعىن، واللفظ الدال عليه

        وقد يقع املسمى موقع االسم الـذي يـراد بـه    
ينكره أكثر من يسمعه ممن (( ، وهذا الباب )التسمية ( 

ه، وهـو  هبني وجتي حىتالعرب كالم مل يتميز يف معرفة 
شيء خيص اللغة العربية، وال يكاد يوجد يف شيء مـن  

  .)163())سائر األلسنة 

فجمهور النحاة متفقون على أنَّ املصـدر امليمـي   
وزن  وزنـه  وافـق يللفعل الزائد على ثالثـة أحـرف   

وانطلق انطالقـاً   مزقاً،مزيقاً وممزقته ت :ه، حنوـمفعول
طَلقاً،وموله تعاىلق ذلك ومن ن: ) خالً دخلكموندكرمياً م ( 
   .إدخاالً )): دخالًم (( بـ واملقصود ) 12 :5 النساء (

، ) ىمسم ( املفعول واسم تسميةً،) مسى(  ومصدر
 :قيـل فـإذا   ،) ىتسويةً ومسو سويته(  بـ وهو شبيه

يتوجـه إىل   فـاملعىن ههنـا   زيداً،أعجبين مسمى فالن 
وذا تتـرادف   زيداً،عجبين تسمية فالن ي :أي التسمية؛
وضـعها   أصـل  يف كانت وإن سياقياً، املصطلحات هذه
  . متباينة

ى من جهة، وتسميةً من وقد يكون الشيء مسم
مبثابة اجلنس والنوع؛ )  اسم (جهة أخرى، فيكون لفظ 

: ألنه يقع على األلفاظ اليت يعبر ا عن املعـاين، حنـو  
ض،اجلوهر، والعكـل   زيد؛ فهي ألفاظ يطلق علـى و ر
الـذي   وهي كذلك تسمية للمعىن ،) اسم( واحد منها 

نه، فيكون بذلك مسمى بالنسبة إىل االسم الـذي  يتضم
  .)164( فوقه، وتسمية وامساً بالنسبة إىل املعىن الذي حتته



 

 

وبعد هذا العرض جلملة اآلراء يف املصـطلحات  
، ميكن أن خنلص إىل االسم، واملسمى، والتسمية: الثالثة

  :النتائج اآلتية

ـ والتفت الفالسفة، واألصـولي  - 1 ن يف ون، واللغوي
الدالليـة علـى    وضع حدٍّ لالسم إىل وظيفتـه 

  .مسماه

وليس مثـة   االسم دليل لغوي وضع إزاء املسمى، - 2
ــاط ــم بـــني أي ارتبـ ــة االسـ   وطبيعـ

مسمياا داللة تواضعية  على األمساء فداللة مسماه،
 .د اجلماعة اللغويةبني أفرا

 االسم،املعىن الذي يشري إليه  هو الذات أو املسمى - 3
احلـدث   أو االشـتقاق،  مبدأ األصوليني عند وهو
 .دةاملامدلول  هو الذي

ختبط النحاة يف وضع حدٍّ جامع مانع لالسـم،   - 4
 والتركيبية، وبـني  وخلطوا بني وظيفتيه الداللية

: قسمي الكالمن عالعالمات الشكلية اليت تفرزه 
 .الفعل واحلرف وفق تقسيمهم الثالثي

أدخل النحاة حتت األمسـاء مـا لـيس منـها،      - 5
كالضمائر، وأمساء اإلشارة، والظروف، واسـم  
الفاعل، واملشتقات املبدوءة مبيم زائدة، واملصادر، 
لذا يتبنى البحث الدعوة إىل إخراجها من حيـز  

 .خلروجها عن قواعدهم املقررة ،األمساء

6 - اً لالسم أقـرب إىل أن يكـون   يتبىن البحث حد
ما دلَّ على مسمى : جامعاً مانعاً، وهو أن االسم

 .به داللة وضع

تطلق التسمية اصطالحاً على وضع االسـم إزاء   - 7
 .املسمى، أو على ذكر االسم

القرائن هي الفيصـل يف التفريـق بـني هـذه      - 8
 .املصطلحات يف حال تداخلها
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  املياهمعجم مصطلحات 
  

  )*( حممد طيب. د

  
  

A fleur d’eau  على وجه األرض

 A pente raide  شديد االحندار

Abattre à la cote  ألقى على الساحل

Abîme هوة

Ablation ذوبان

 Absence d’une situation  غياب وضعية للمسح
cadastrale

Absorption  امتصاص

Accessoires de montage  ملحقات التركيب

 Accessoires de pose  الوضعملحقات 

 Accessoires de  الوصلملحقات 
raccordement

Accostage  دنو من الساحل

Accoster  دنا من الساحل

Accumulation تراكم

Achèvement du puits  إمتام البئر

Achèvement  اكتمال

Achromatique اللوين

Acide silicique  محض السيليسيك

Acide sulfurique  محض الكربيت

Acide محض

Acidité  محوضة

Action à distance  فعل عن بعد

Activer نشط

Activité volcanique  نشاط بركاين

  
 

Adapter(s’..) تكيف

Adapter كيف

Addition d’eau جر املياه

Addition d’eau  جلب املياه

Adhérence du ciment  متاسك اإلمسنت

Advection  محل حراري

Aérobie هوائي

Affaissement de terrain  اخنفاض األرض

Affluent رافد

Affluent (s)  )روافد(رافد

Afflux latéral  تدفق جانيب

Afflux تدفق

Affouillement des eaux  جرف املياه حتت بناء

Agiter قلب

 Agrégat de sol  ل التربةتتك

Agrégat جتمعي

Agressif خمرب

Aire de base  عرض القاعدة

Aire de drainage )املائي(مساحة التصريف 

Air هواء

Alcool كحول

Algue (s)  )طحالب(طحلب

Alignement du puits تقومي البئر

ت األجنبيةة للمصطلحالألستاذ حممد طيب من اجلزائر إسهامات طيبة يف جمال توفري مقابالت عربي)*(

.)قطاع الصناعة واملناجم(له معجم املهن  وصدراملتداولة، بصفة خاصة، يف  ااالت الصناعية والتقنية، 



  
 
 
 

Alimentation aspiration  تغذية باجلذب

  Alimentation  تغذية آلية
automatique 

  Alimentation  لقائيةتغذية ت
automatique 

 Alimentation en eau de  إمداد باملياه السطحية
surface

 Alimentation en eau  تزود باملاء

Alimentation en eau  تغذية مائية

Alimentation flotteur  تغذية بعوامة

 Alimentation  تغذية مائية
hydraulique

Aller au fond  ترسب يف القاع

Alluvion  )طني(غرين

Aménagement de l’eau  تدبري املاء

Aménagement de l’eau  تنظيم املياه

  Aménagementيئة

Amenée d’eau  جلب املاء

Amerrir  هبط على املاء

Amerrissage  هبوط على املاء

Amont  عالية النهر

Ampérmètre  مقياس شدة التيار

Amphibie  برمائي

Analyse statistique  ل إحصائيحتلي

Ancrage dans le sol  تثبيت يف األرض

Ancre flottante  مرساة عائمة 

Ancre  مرساة

Ancrer  أرسى

Angle de contact  زاوية االتصال

Angle de polarisation  زاوية االستقطاب

Angle de réflexion  زاوية االنعكاس

 Angle de réfraction  زاوية االنكسار

Angle de repos  زاوية الراحة

Angle de rotation  زاوية الدوران

Anhydre المائي

Anhydre (sel…)  ...)ملح(المائي

Anhydriser  فرغ من املاء

Année hydrologique سنة مائية

Anomalie ذوذش

Anticlinal حمدب

Anticongelateur  مضاد للتجمد

Anticorrosif  مضاد للصدإ 

Antigène  مولد الضد

Antimicrobien  مضاد للمكروب

Antimitotique  مضاد للفطر

Antimousse  مضاد للرغوة

Antioxydant  مضاد لألكسدة

Antisepsie تطهري

Antiseptique مطهر

Apatite أباتيت

Appareil à distiller  جهاز  التقطري

Appareil à pulvériser  جهاز الرش

Appareil d’absorption  االمتصاصجهاز

Appareil d’aération  جهاز وية

Appareil de chauffage  جهاز التسخني

Appareil de coupure  جهاز القطع

 Appareil de mesure des  مقياس السطحيات
états de surface

Appareil de projection  جهاز القذف

 Appareil جهاز

 Approvisionnement en  متوين مائي
eau 

Aquaculture  تربية املائيات



  
 
 
 

Aquaculture  زراعة مائية

Aquedue  )قناة مائية(عبارة

Aqueux (phase….se)  )وجه مائي(مائي

Aqueux(dispersion…se)  )انتشار مائي(مائي

Aqueux(solution…se)  )حملول مائي(مائي

 Aqueux مائي

Aquiclude  طبقة كتيمة

 Aquicole ائيم

صناعة تربية (مائي
  )املائيات

Aquicole(industrie…)

Aquiculteur  مريب املائيات 

Aquiculture  تربية املائيات 

 Aquifère  حمتوى مائي

Aquifère  حامل للماء

Aquosité مائية

Aragonite  أراغونيت

Argileux  أرجيلي

Argile طني

Aride (climat…)  ...)مناخ(جاف

Aride جاف

Aride قاحل

Arôme عبري

Arpentage  عملية املسح

Arrondissement تكور

Artificiel  اصطناعي

Assainissement تطهري

Assèchement جتفيف

Assécher جفف

Atmomètre  )مقياس التبخر(أمتومتر

Atmosphère absolue  ضغط جوي مطلق

 Atmosphère جو

Attachement ارتباط

 Attachement  جدول اإلجنازات

 Attribution تناسب

 Augert basculeur دلو دوار

Augite  )فلز(أوجيت

Auto épuration تنقية ذاتية

Autochtone  رسوبيات حملية

-Automation تآلية
automatisation 

 Autonomie استقاللية

 Avaloir بالوعة

  Aval  جمرى حنو األسفل

 Aval  هرهبوط الن

 Avant-montagne  سفح اجلبل

Bac de jaugeage  صهريج القياس

Bac enterré  حوض تبخر مطمور

 Bac flottant  حوض عائم

Bac salé  حبرية ماحلة

Bac salé  حبرية ملحية

Bac وعاء

Baguette de divinatoire  قضيب حبث عن املاء

Baignoire محام

Baignoire مغطس

 Bain محام
Baril برميل

آلة تسجيل (باروغراف
  )الضغط اجلوي

Barographe

مقياس الضغط (بارومتر
 )اجلوي

Baromètre



  
 
 
 

 Barrage de retenue  سد جممع

Barrage souterrain  سد جويف

Barrage سد

Barrière hydrologique  حاجز مائي

 Barrière  ساحلي –حاجز جبلي 
montagneuse/littorale

Barrière حاجز

Basalte  )محم(بازلت

Base-type  قاعدة منطية

Basique قاعدي

Basses eaux  ماء قليل

Bassin clos (fermé)  حوض مغلق

 Bassin d’alimentation  حوض التغذية

 Bassin  يـحوض جتريب
d’expérimentation 

 Bassin de coulée  حوض الصب

 Bassin de décantation  حوض الترسيب

 Bassin de prise  ض األخذ حو

 Bassin fluvial  حوض ري

Bassin hydrogéologique  حوض مياه جوفية

حوض البحر األبيض 
  املتوسط

Bassin méditerranéen

Bassin versant )املائي(حوض التصريف 

 Bassin versant  حوض منحدر

 Bassin versant  حوض صباب

Bassin versant  حوض مائي

  Bassin حوض
عداد لقياس (باتومتر
  )عمق بئر

Bathométrie

 Batterie du puits  جمموعة آبار

Besoin en eau  احتياج مائي

Besoin en eau  احلاجيات من املاء

Bidon  سطل–دلو

Bifurcation  تشعب ثنائي

 Bilan d’oxygène de توازن األكسجني يف املاء
l’eau

Bilan hydraulique  ميزانية مائية

Bilan hydrologique  موازنة مائية

Biologie  )علم األحياء(بيولوجيا

Biotique حيايت

Blocage إغالق

 Boisson مشروب

Bord (de mer)  )البحر(شط

 Bordure de protection  جدار محاية البئر
d’un puits

Borne repère  عالمة مرجعية

Bouche à eau منفذ املاء

Bouche d’accès  الوصولمنفذ

Bouche d’aération  فوهة التهوية

Bouche d’échappement  فوهة االنفالت

Bouche d’égout  فوهة البالوعة

 Bouché مسدود

Bouché  )فوهة(منفذ

 Boucher de trou de  سد ثقب الطفح
coulée

Bouchon argileux  سداد طيين

Bouchon de trop-plein  سدادة الطفح

 Bouclier درع

Boue activée  وحل منشط

Boue de forage طني احلفر

Boue dirigée  وحل مهضوم

 Boue وحل



  
 
 
 

Boue (circulation de…)  ...)دورة ال(وحل

Boue  (sortie…)  ...)خمرج ال(وحل

 Bouée عوامة

Boues activées  ةمنشطأوحال

Bouillir لىغ

Bourbe سبخة

Bouteille  زجاجة

Branchement individuel  وصل فردي

Branchement  ربط–وصل

Bruit de fond  ضجيج اخللفية

Bulles (s)  )فقاقيع(فقاعة

Burette قطارة

Buse (s)  )مواسري(ماسورة

Buse  ماسورة

 Câble immerge  سلك مغمور

Câble porteur  سلك حامل

Cadastre  تقييم مساحة األراضي

Cadastrer مسح

حيتوي على (كلسي
  )كربونات

Calcaire

Calcite  )فلز(كالسيت 

Cale à eau  )يف السفينة(خزان املاء 

 Cale(donner la …)  قذف يف املاء

Canal d’assèchement  قناة التجفيف

Canal collecteur  قناة جممعة

 Canal d’écoulement  قناة التصريف

Canal d’évacuation  قناة التصريف

Canal d’évacuation  )الصرف( قناة التفريغ 

Canal  d’irrigation  قناة الري

 Canal de jaugeage  قناة القياس

Canal foré  قناة حمفورة

Canal jaugeur  قناة مدعمة

Canal latéral قناة جانبية

Canal maritime قناة حبرية

Canal flexible قناة لينة

Canal principal  قناة رئيسية

 Canal souterrain  قناة حتت األرض

Canalisation  )جمموعة قنوات(قناة

 Canal قناة

Caniveau d’écoulement بالوعة التصريف

Caniveau d’évacuation  تفريغ بالوعة

 Caniveau بالوعة

Caniveau  جمرى مائي

Capacité d’accueil  قدرة االستيعاب

 Capacité de rétention  املاء قدرة استبقائية
d’eau 

، قدرة قدرة اإلرسال
  االنتقال

Capacité de 
transmission

Capacité de transport  سعة احلمل

 Capacité سعة

 Captage des eaux  مياه جوفية حمبوسة
souterraines

Captage des eaux  التقاط املياه

Capuchon imperméable  غطاء غري منفذ للماء

 Caractéristiques des  مميزات السوائل
fluides

 Caractéristiques du  مميزات احلوض
bassin

 Caractéristiques du lit  خواص القناة
  Caractéristiques مميزات

 Caractéristiques  تقنية –خاصيات جيو 
géotechniques



  
 
 
 

 Caractéristiques  مميزات ميكانيكية
mécaniques

Carbon de trempe  ن السقيكربو

 Carrière  حمجر–مقلع

Carte géographique  خريطة جغرافية

Carte  خريطة

Cassure fragile  تكسر هش

Cave قبو

Célérité d’onde  سرعة املوجة

Cendre volcanique  رماد بركاين

Centre d’attraction  مركز اجلذب

 Centre de  مركز االستهالك
consommation

Centre  de distribution  مركز التوزيع

 Centre de pluie  مركز العاصفة املطرية
torrentielle

Centre de rotation  مركز الدوران

 Centre hydraulique  حمطة مائية

Centre thermique  حمطة حرارية

Cercle d’influence  دائرة التأثري

Chaîne de distribution سلسلة التوزيع

Chaîne de montagne  سلسلة جبلية 

Chaleur de condensation  حرارة التكثف

Chaleur de vaporisation  حرارة التبخر

Chambre de vapeur  حجرة البخار

Chambre de captage  حجرة املصدر

 Chambre de  حجرة التربيد
refroidissement

 Champignon d’eaux  فطر املياه القذرة
usées

 Champs d’action  حقل عمل

 Champs des vitesses du  حقل سرعة الرياح
vent

Champs du puits  حقل لآلبار

Champs vectoriel  حقل متجهات

Charge admissible  محولة مسموحة

Charge d’aspiration  ضغط االمتصاص

Charge de base  محولة األساس

Charge de pollution  محولة التلوث

Charge du lit  محولة الطبقة

 Charge externe  محولة خارجية

Charge permanente  محولة دائمة

Chasse d’eau طرادة املاء

 Château d’eau خزان املاء

Chaud  حار–ساخن

Chaudière (s)  )مراجل(مرجل

Chaudron رقد

 Chauffage central  تسخني مركزي
Chauffe-bain  سخان احلمام

Chauffe-eau  سخان املاء

 Chemin d’infiltration  مسار التسرب
Chemise d’eau  قميص املاء

Chemise de pompe  بطانة املضخة

Chenal alluvial قناة حلقية

Chenal d’écoulement  ممر التصريف

Chevauchement  تراكب أرضي

Chlore كلور

Chlorhydrique كلور املاء

Chott  ماحلمستنقع

Chute d’eau شالل

Chute d’eau  شالل مائي

Chute de température  هبوط درجة احلرارة

Chute شالل

Ciment d’injection  مسنت حقنإ



  
 
 
 

Ciment imperméable  مسنت غري منفذ للماءإ

Ciment isolant  مسنت عازلإ

Cimentation  تسمنت

 Ciment مسنتإ

Circuit d’eau  دائرة املاء

Circuit de mesure  دائرة القياس

Circulation de l’eau  مرور املاء

Circulation inverse  دورة معكوسة

Circulation naturelle  مرور طبيعي

Circulation par pompe  مرور مبضخة

Citerne d’eau  صهريج ماء

Citerne  صهريج

Clapet de fermeture  صمام الكبح

Clapet de sécurité  نصمام األما

 Clapet صمام

Clarification de l’eau  وضوح املاء

Clepsydre  ساعة مائية

 Cloison en eau  حاجز مائي

Clôture سياج

Coefficient d’activité  معامل النشاط

 Coefficient  معامل التخزين
d’emmagasinement

Coefficient d’infiltration  عامل التسربم

Coefficient de fuite  عامل التسربم

 Coefficient de  عامل الوزنم
pondération

Colle imperméable  غراء غري منفذ للماء

Collecteur d’évacuation  جممع التفريغ

-Colluvion argilo  رواسب طينية رملية
sableuse

Colonne de liquide  عمود سائلي

Commande automatique  مراقبة آلية

Commande de l’eau قيادة املاء

Commande hydraulique  قيادة هيدروليكية

Compactage  )األرض(رص

 Composant مركب

Compostage des boues  األوحالترسب

Compte-gouttes قطارة

Compteur à eau عداد املاء

 Compteur automatique  عداد تلقائي

Compteur d’eau عداد املاء

 Condensation تكثف

 Conditions géologiques  ظروف جيولوجية

Conditions initiales  شروط مبدئية

 Conditions limites  شروط حدية 

 Conducteur ناقل

 Conduit de distribution  ماسورة التوزيع

 Conduit  )قناة(ماسورة

Conduite d’eau جمرى املاء

 Conduite de prise  أنبوب أالخذ

 Conduit  أنبوب ناقل

 Cône d’influence مع التأثريقُ

Cône خمروط

Confluence  ملتقى ااري

Congélation en bloc  جتميد يف كتل 

Congélation جتمد

Conglomérat  جتمع صخري قاعدي de base

 Conjointe معا

Conservation d’eau  املاء حمافظة على

Conservation des eaux   ياهاملحمافظة على

 Consommateur d’eau  مستهلك املاء



  
 
 
 

 Consommation d’eau  استهالك املاء

 Consommation  استهالك

Constante de diffusion  االنتشارثابت

 Construction d’un puits  بناء البئر

 Contamination  تلوث إشعاعي للمياه
radioactive des eaux

 Contamination de l’eau  ءتلوث املا

 Contamination تلوث

Contenance du réservoir  سعة اخلزان

 Contenance سعة

Contrainte admissible  عقبة مقبولة

Contrainte de rupture  عقبة االنفصال

Contrainte naturelle  عقبة طبيعية

Contraintes physiques  عقبات مادية

Contraintes du sol  عقبات ترابية

 Contre-pression  ضغط مرتد

 Contrôle de  مراقبة الربجمة
programmation

Corps de poche  جسم الوعاء

Corps de pompe  جسم املضخة 

 Corps flottant  جسم عائم

Corps flottants  أجسام عائمة

Corps isolant  جسم عازل

 Corps liquide  جسم سائل

Corrélation géologique  ترابط جيولوجي

 Corrosion  تآكل جوي
atmosphérique

 Corrosion marine  تآكل حبري

Cote rocheuse  شط صخري

Cote sablonneuse  شط رملي

 Couche aquifère  طبقة مائية أرتوازية
artésienne

 Couche aquifère littorale  طبقة مائية ساحلية

Couche caractéristique  طبقة متميزة

Couche encaissante  طبقة االحتباس

Couche inter calcaire  طبقة متداخلة

Couche isolante  طبقة عازلة

Couche superficielle  طبقة سطحية

 Couche طبقة

Couche (s)  )طبقات(طبقة

Coude منعطف

 Coulée à la pression صب حتت الضغط اجلوي
atmosphérique

Coulée de boue  نيجريان الط

Couler جريان

Couloir naturel ممر طبيعي

Coup de bélier  دفعة املاء يف األنبوب

Coupe géologique  مقطع جيولوجي

Coupe - tube  قاطع أنبوبة

Coupure d’eau قطع املاء

 Courant alternatif تيار تناويب

Courant de densité  تيار الكثافة

Courant de marée  اجلزرتيار املد و

Courants vagabonds  تيارات ضالة

Courbe d’ajustage  الضبطمنحين

Courbe d’étalonnage  املعايرةمنحين

 Courbe de  االستهالكمنحين
consommation

Courbe de niveau  املستوىمنحين

Courbe de rabattement )نسبة املاء(بوط منحين اهل

Courbe de régression  عالتراجمنحين

Courbe de remous  املياه املتبقيةمنحين

 Courbe standard  منوذجيمنحنٍ



  
 
 
 

Cours d’eau récepteur  مستقبل جمرى املياه

Cours d’eau  جمرى مائي

Cours inférieur  جمرى سفلي

Cours souterrain  جمرى مائي حتيت

Couverture de neige  غطاء ثلجي

 Couverture de sol  لويةتربة ع

Couverture de sol  غطاء التربة

 Couverture de sol  غطاء أرضي

Couverture mécanique  غطاء ميكانيكي

 Couverture végétale  غطاء نبايت

Craie  طبشور

Cratère  مدخنة بركانية

Crépine filtrante  مصفاة االمتصاص

Crête قمة

Critères d’appréciation  معايري املالحظة

 Critères de qualité de  معايري نوعية للماء
l’eau 

Critères de similitude  معايري التشابه

Crochet de forage  خطاف احلفر

Cuve à eau douce  دن املاء العذب

Cuve à tremper  دن السقي

Cuve de rinçage  دن الغسل

Cybernéticienne  عامل التوجيه

Cybernétique  توجيهعلم ال

Cycle hydrologique  دورة مائية

 Cycle دورة

Dalot  )مياه(فتاة

 Décolmatage d’un puits  خض البئر

Débitmètre  مقياس متدفق

Débit d’un fleuve  منسوب النهر

Débit de base  جريان قاعدي

 Débit de pointe  انسياب أعظم

Débit de sécurité  انسياب أمين

 Débit du puits  انسياب البئر

 Débit entrant  دفق داخلي

 Débit permanent  انسياب دائم

 Débit sortant  تدفق خارجي

 Débit انسياب

Déblais de forage  شظايا احلفر

Débordement فيضان

Déborder  )طفح(فاض

 Débris حطام

 Décapage تنظيف

 Décapant منظف

 Déchets de raffinage  فضالت التكرير

 Déchets liquides  نفايات سائلة 

  Déchets نفايات

Décolmatages  إزالة مناطق اإلعاقة

Déferlement زبد املوج

Déformation تشوه

 Dégivrage automatique  إزالة الصقيع آليا

Dégorger صب

Dégouttement تقطري

Dégoutter قطر

Dégradation تآكل

 Degré d’aération  التهويةدرجة

Degré de saturation  درجة اإلشباع

 Degré درجة

Délais de grâce  فترة السماح



  
 
 
 

Délavage  ختفيف اللون باملاء

Délaver (se…) ابتل

Delta دلتا

Demande en eau  مطلب مائي

Déminéralisation  إزالة األمالح

إزالة األمالح املعدنية عن 
  املاء

Déminéralisation

Densité du réseau ) التصريف(كثافة شبكة 

Densité كثافة

Dénudation تآكل

Déplacement  استبدال

Dépôt alluvionnaire  مستودع الطمي

 Dépôt  chimique  ترسب كيميائي

 Dépôt des matières  راسب املواد السائلة
liquides 

 Dépôt glaciaire  كتلة جليدية

 Dépôts deltaïques  ات الدلتاترسب

 Dépoussiéreur  آلة إزالة الغبار

 Dépression  منخفض سطحي

 Dérivation d’un fleuve  تعديل جمرى النهر

 Dérivée directionnelle  اشتقاق موجه

 Descente eau  ماسورة تصريف املياه

 Description de la zone  تعريف املنطقة 

 Déshydrations des bous  جتفيف املاء من الوحل

 Désinfecter طهر

 Désodorisation  إزالة الروائح
جهاز فصل الرمل عن 

 املاء
Dessableur 

 Dessalement de l’eau de  إزالة أمالح ماء البحر
mer 

  Dessalement  إزالة امللوحة

 Dessalement (usine de..) ...)مصنع( إزالة األمالح

 Destiner à la  خصص لالستهالك
consommation 

 Détecteur des fuites  كاشف التسرب

 Détenteur automatique  صمام متدد آيل

 Détonateur مفجر

 Détritus فتات

 Développement du  تطور ارى املائي
cours d’eau 

 Développement du puits  تطوير البئر

 Développement durable  تنمية مستدامة

 Déversement des eaux صب املياه

 Déversement صب

  Déversement فائض

 Déverser حيول

  Déversoir  حاجز مائي

  Déversoir عائق مائي

 Déviation احنراف

 Diagenèse حتول

 Diamètre du puits قطر البئر

 Diamètre effectif  قطر حقيقي

Diamètre extérieur  قطر خارجي

Diasrophisme  رضيةالتواء القشرة األ

Diatomite  )صخر(دياتوميت

Diffusion انتشار

Digue  )ضد الفيضانات(حاجز

Dispersion aqueuse  انتشار مائي

 Dispositif d’amorçage  جهاز سقي املضخة
de pompe

Disposition de pompage  منوذج الضخ

Distillation تقطري

Distribution aléatoire  توزع عشوائي



  
 
 
 

 Distribution de  توزع اإلشباع
saturation 

 Distribution sous  تقطري حتت الضغط
pression 

 Diurne يومي

 Doline بالوعة

 Doline حفرة

 Dosage  تناسب آيل
proportionnellement 
automatique 

 Dose absorbée  جرعة ممتصة

 Dose journalière  جرعة يومية مسموح ا
admissible 

 Dose جرعة

 Douche de vapeur  منضحة غازية

 Douche  منضحة

 Drague à grappin  حفارة صدفية

 Draguer جرف

 Drainge d’eau  استرتاف مائي

 Drainage  تصريف املياه

 Drain  )مائي(مصرف

 Dresse-tube  مقوم األنابيب

 Droit des eaux  قانون املياه

 Droit international des  قانون دويل للمياه
eaux 

 Dureté de sol  قساوة التربة

 Dureté temporaire  قساوة مؤقتة

 Dureté totale  قساوة إمجالية

 Eau (adduction d’…)  ...)جرال(ماء

 Eau (captage des …x)  )التقاط املياه(ماء

 Eau (chambre à…)  )غرفة املياه(ماء

 Eau (château d’…)  )املاءخزان (ماء

 Eau (point d’…)  )مورد(ماء

 Eau (prisme à…)  )منشور مائي(ماء

 Eau (qualité de l’…)  ...)لنوعية ا(ماء

 Eau agressive  ماء هجومي

 Eau aromatique  ماء ذو عبري

 Eau bouillie ماء مغلي

 Eau brut ماء خام

 Eau buvable  ماء شروب

 Eau captive ماء حمتبس

 Eau chaude ساخنماء

 Eau colorée ماء ملون

 Eau corrosive ماء فعال

 Eau corrosive ماء نشط

 Eau d’égouts  ماء القاذورات

 Eau dangereuse ماء خطر

 Eaux de cavernes قبويةمياه

 Eau de chaux ماء اجلري

 Eau de chlore  ماء الكلور

 Eaux de compensation  مياه تعويضية

 Eau de constitution  ماء التشكيل

 Eau de cristallisation ماء التبلور

 Eau de fusion  ماء الذوبان

 Eaux de la nappe  ارتوازيمياه
artésienne 

 Eau de lavage ماء الغسل

 Eau de mer ماء البحر

 Eau de mine  ماء منجمي

  Eaux de pluie  األمطارمياه

 Eau de puits ماء اآلبار

 Eau de refroidissement ربيدماء الت

 Eaux de remous مياه متبقية



  
 
 
 

Eaux de restitution avale  مياه املؤخرة

 Eaux de rinçage  مياه الغسل املرتد 

 Eaux de surface  سطحيةمياه

 Eau de toilette  ماء مطهر

 Eau disponible  ماء متوفر

 Eau distillée  ماء مقطر

 Eau douce  ماء عذب

 Eau douce (lentille  ...)عدسة(ماء عذب 
d’…) 

 Eau du puits  ماء البئر

 Eau du sol  ماء التربة

 Eaux fossiles  مياه حمبوسة

 Eau fraîche  ماء بارد

 Eau gazeuse  ماء غازي

 Eau glacée  ماء مثلج

 Eau importée  ماء مستورد

 Eau industrielle  ماء للصناعة

 Eau légère  ماء خفيف

 Eau liée  ماء مرتبط

 Eaux météoriques  جويةمياه

 Eau naturelle  ماء طبيعي

 Eaux polluées  ملوثةمياه

 Eau potable  ماء الشرب

 Eau potable  ماء صاحل للشرب

 Eau potable  ماء للشرب

  Eau pure  ماء زالل

 Eau pure  ماء نقي

 Eau régale  ماء ملكي

 Eau salée  ماء ماحل

 Eau saline  اء أجاجم

 Eau saline ماء ماحل

 Eau saline  )أجاج(ماء ماحل

 Eau saumâtre ماء ماحل

 Eaux sous la zone de  مياه دائمة التجمد
pergélisol 

 Eaux souterraines  مياه جوفية أصلية
originaires 

 Eaux souterraines  مياه جوفية

 Eaux stagnantes  مياه راكدة

 Eaux superficielles  حيةمياه سط

 Eau turbulent ماء هائج

 Eau usée ماء قذر

 Eaux volcaniques  مياه بركانية

 Eau (…traité)  )معاجل(...ماء

 Eau (alimentation en …)  ...)بال تغذية(ماء

 Eau (colonne d’..)  )عمود مائي(ماء

 Eau ( dureté d’..)  )صالبة املاء(ماء

 Eau ( dureté d’..)  ...)ة القساو(ماء

 Eau ( HO2)  ...)رمز املاء(ماء

 Eaux intérieures  مياه داخلية

 Eaux boueuses  الحمياه باألو

 Eaux courantes مياه جارية

 Eaux d’égouts  مياه البواليع

Eaux d’égouts  مياه ااري

Eaux de diffusion  مياه االنتشار

 Eaux de presse  مياه مضغوطة

 Eaux dystrophies  مياه قليلة املواد املغذية

 Eaux juvéniles  مياه حديثة

 Eaux lacustres  مياه راكدة

 Eaux lacustres  مياه حبريات

 Eaux minérales  مياه معدنية



  
 
 
 

 Eaux retenues  مياه متجمعة

 Eaux  souterraines  مياه جوفية

 Eaux thermales  مياه معدنية 

 Eaux usées domestiques  اري املنازلمياه جم

 Eau ماء

 Ebullition غليان

 Ecaille شظايا

 Echange thermique  تبادل حراري

 Echantillon du sol  عينة تربة

 Echantillon perturbée  عينة مضطربة

 Echantillon(s)  )عينات(عينة

 Echantillonnage par lots أخذ العينات على دفعات

 Echantillonnage  لعيناتأخذ ا

 Echantillonneur  معني آيل
automatique 

 Echaudage  غسل باملاء الساخن

 Echelle مقياس

 Echo-soudeur  مسبار العمق

 Ecologie humaine  علم بيئة اإلنسان

 Economie des eaux  االقتصاد يف املياه

 Ecoulement (…libre)  )حر(...جريان

 Ecoulement (résistance  ...)مقاومة ال(جريان
d’…) 

 Ecoulement critique  حرججريان

 Ecoulement du canal  جريان القناة الرئيسة 
principal 

 Ecoulement libre  جريان حر

 Ecoulement naturel  طبيعيجريان

 Ecoulement permanent  جريان مستمر

 Ecoulement rapide  جريان سريع

 Ecoulement total  جريان كلي

 Ecoulement tranquille  جريان هادئ

 Ecoulement vierge  جريان بكر

  Ecoulement جريان

 Ecoulement (régime  ...)نظام ال(جريان
d’…) 

 Ecoulement (régime  جريان مشبع
d’…saturé) 

  Ecrasement ايار

 Ecume رغوة

 Effet d’arc-boutement  تأثري اجلسور

 Efficacité barométrique  الضغط اجلويفعالية

 Efficacité de  فعالية درجة احلرارة
température 

 Effluent  تدفق خارجي

 Elaboration d’une  إعداد اقتراح مشروع
proposition de projet 

  Electrode du courant  مسرى التيار

 Elément constitutif  عنصر مكون

 Elément nutritif عنصر مغذ

 Embouchure  مصب النهر

 Embouteiller  يف زجاجاتعبأ

 Emplacement des  موضع جمموعة القنوات
canalisations

 Empoisement des eaux  تسميم املياه

مياه ال (حمبوسة املياه
  )تصل البحر

Endoréique

Energie d’activation  طاقة التنشيط

Epaisseur مسك

Epaiss  تكثيف األوحال iss ement des boues 

 Epandage de surface  غمر سطحي

Epuisement استرتاف

Epuration d’égouts  معاجلة مياه ااري

 Epuration des eaux  تنقية مياه القنوات
d’égouts



  
 
 
 

 Epuration primaire  تطهري أويل

 Epuration  )تنقية(تطهري

 Equation de continuité  معادلة االستمرار

 Equation hydrologique  عادلة مائيةم

 Equipe de forage  فريق احلفر

 Equivalent chimique  مكافئ كيمائي

 Erosion de fleuve  تآكل النهر

 Erosion du sol  اجنراف أرضي

 Essai de pompage  اختبار الضخ

 Essai sur le terrain  اختبار باحلقل

 Essai sur le terrain  جتربة ميدانية

 Estuaire شعبة

 Estuaire  )مصب النهر(شعبة

 Etallonnage  )تقييم ملقاييس(معايرة

 Etanche  )حاجز(كتيم

 Etanchéité au ciment  مسنيتإإحكام

 Etanchéité كتيمة

 Etang بركة

 Etape de fleuve  منسوب النهر

 Evaluer قيم

 Evaporamètre  صهريج قياس التبخر

 Evaporation تبخر

 Evaporer خبر

 Evaporites  متغريات

حوض  –مغسل
  )لألواين(

Evier 

 Excavation تنقيب

 Excaver نقب

 Exploitation géophysique  تنقيب جيوفيزيائي

 Exploitation minière à ciel  منجم سطحي
ouvert 

 Explosif (s)  )متفجرات(متفجر

 Explosion انفجار

 Exutoire artificiel  تصريف اصطناعي

 Exutoire du bassin  فم احلوض املائي

 Exutoire subaquatique  ينبوع حتت مائي

 Exutoire unique  مصرف وحيد

 Exutoire  )رةذللمياه الق(خمرج

 Facteur climatique  عامل مناخي

 Facteur d’échelle  عامل املقياس

 Facteur de conversion  عامل التحويل

 Facteur de déposition  عامل الترسب

 Facteur de forme  عامل التشكل

 Facteur du vent  عامل الرياح

 Facteur structural  عامل بنيوي

 Facteurs naturels  عوامل طبيعية

 Faille inverse  صدع متصالب

 Faille تصدع

 Famille de courbes  عائلة منحنيات

  Ferrugineux حديدية

 Ferrrugineux (zone…)  ...)منطقة(حديدية

 Filtre مصفاة

 Fissure تصدع

 Flacon قنينة

 Flaque d’eau بركة ماء

 Fleuve de boue  سيل من الوحل

  Fleuve intermettentر متقطع

 Fleuve souterrain  واد حتت أرضي

 Flexure احنناء



  
 
 
 

 Flottabilité  قابلية العوم

  Flottation طفو

  Flottation عوم

 Flotter  )طفا(عام

  Flotteur  ، عوامةعائم

 Fluide de forage  سائل احلفر

 Fluide سائل

 Fluidité سيولة

 Flux تدفق

 Fonction caractéristiques  معامل البئر
du puits 

  Fonds de pêche  )البحري(أعماق الصيد 

 Fond قاع

 Fontaine (… publique)  )عمومية(... عني

  Fontaine عني

  Fonte de neige  ذوبان الثلج

 Forage à l’air  حفر بواسطة اهلواء

 Forage au câble  حفر بالدق

 Forage au diamant  ملاسيأحفر

 Forage de reconnaissance  حفر استكشايف

  Forage profond  حفر اآلبار العميقة

  Forage حفر

 Force de gravité  قوة اجلاذبية

 Forer حفر

 Foreuse à la percussion  حفارة بالدق

  Formation de pluie  تشكل املطر

 Formation de rosée  تشكيل الندى

 Forme de pente  شكل املنحدر

 Forme protectrice  قالب واق

 Fossé d’écoulement  خندق التصريف

  Fosse de drainage  قناة التصريف

 Fosse حفرة

 Fossé خندق

 Fouille (s) حفري

 Fouilles de terrain  حفر األراضي

 Four à bains de sel  فرن احلمامات امللحية

 Fracturation hydraulique  شقوق بئرية

 Fracture شق

 Fréquence تردد

 Front d’onde  جبهة املوجة

 Fumorelle  نفث بركاين

 Fusion انصهار

 Fut برميل

 Fût (s)  )ميلابر(برميل 

 Gaine isolante م عازلك

 Galerie de drainage  رواق التصريف املائي

 Galeries étanches  أروقة كتيمة

 Gel dans le sol  جتمد يف التربة

Gelée blanche  جليد أبيض

 Géodésie  علم املساحة

Géohydrologie  علم املياه اجلوية

 Géologie structurale  جيولوجيا بنيوية

Géomorphologie  رضعلم شكل األ

Géophysique جيوفيزياء

جو، (األغلفة األرضية 
  )يابسة، ماء

Géosphère

 Géothermique  جيو حراري

 Gestion des eaux تسيري املياه

 Gisement حفر

 Glace de fond  جليد عمقي



  
 
 
 

  Glaciation جتلد

 Glacier actif  جليدية نشطة

  Glaciologie  علم اجلليديات

 Glaciologie  لم التجميدع

 Glacis  منحدر خفيف

 Glissement de terrain  انزالق األرض

 Glissement انزالق

  Gonflement انتفاخ

 Gouffre هوة

 Goût d’acide  طعم حامضي

 Goutte d’eau  قطرة ماء

 Gouttes(s)  )قطرات(قطرة

 Goutte-à-goutte  قطرة–قطرة

 Gouttelette ةريقط

  Gouttière ميزاب

  Gouttière  مزراب -ميزاب

 Graphique de distribution  خمطط توزيع

 Gravier  حصى

 Gravillon concassée  حصى مسحوق

 Gravimètre  مقياس اجلاذبية

 Gravitaire (eau…)  )املاء(احندار

 Grés  حجر رملي

 Groupe de pompe  جمموعة مضخات

 Groupe géohydrologique  جمموعة مائية جيولوجية

 Gué جمازة

 Hauteur d’aspiration  ارتفاع االمتصاص

  Hauteur d’eau  ارتفاع سطح املاء

  Hauteur d’eau  ارتفاع املنسوب املائي

 Herbicide  مبيد لألعشاب الضارة

 Homogène (fluide)  ...)سائل(متجانس

Homogène متجانس

Huile minérale  زيت معدين

Humidimètre  اس الرطوبةجهاز قي

Humidité absolue  رطوبة مطلقة

 Humidité présumée du sol  رطوبة التربة املتوقعة

Humidité présumée  رطوبة متوقعة

Humidité رطوبة

علم حركة (هيدروليك
 )السوائل

Hydraulique

احلركية (ديناميك هيدرو
 )املائية

Hydrodynamique

  Hydrogramme du puits  خمطط مائي للبئر

Hydrogramme simple  خمطط مائي بسيط

Hydrogramme  خمطط مائي

علم شكل (هيدروغرافيا
  )الشبكة املائية

Hydrographie

متعلقة مبياه (هيدروغرافيا
 )املنطقة

Hudrographique

Hydromètrie  قياسات مائية

Hydromodule كمية املاء لنضج احملصول

Hydrophyte نبات مائي

Hydrosphère  غالف األرض املائي

Immiscible  غري قابل لالمتزاج

 Imperméable (lentille..)  ...)عدسة(كتيمة

 Incapacité naturelle  عجز طبيعي

 Indicateur limitatif  مؤشر املنسوب

 Indice d’aération  حمتوى اهلواء

 Indice d’écoulement  مؤشر اجلريان

 Industrie aquicole  ة املائياتصناعة تربي

  Inépuisable الينضب

 Inépuisables  موارد ال تنضب
(ressources…) 



  
 
 
 

  Infiltration تسرب

  Infiltration تسلل

 Influence maritime sur le  تأثري حبري على الساحل
littoral 

 Ingénieur des irrigations  مهندس ري

 Injecter حقن

 Injectivité  قدرة احلقن

 Inondation (plaine d’…)  ...)سهل(فيضان

 Inondation فيضان

 Inondé مغمور

  Insolation  تشميس

غري قابل للحام 
  ...)معدن(

Insoudable (métal…) 

 Insoudable  غري قابل للحام 

 Installation d’alimentation إقامة منشأة للتموين باملاء
en eau  

 Installation d’alimentation  اءمنشأة التموين بامل
en eau  

  Installation de filtration  منشأة تصفية

 Installation de forage par  حفارة بالدق
battage 

 Installation de forage  أجهزة احلفر

 Installation de forage  منشأة احلفر

  Instillation تقطري

 Instiller قطر

 Instruments de travail  أدوات العمل

 Intensité de pluie  شدة املطر

 Intensité de relief  شدة التضاريس

 Interférence de puits  تداخل البئر

 Interstice primaire  فتحة أصلية

  Invasion d’eau  غزو مائي

 Invasion des eaux salées  طغيان مياه البحر

 Invasion des eaux salées  غزو املياه املاحلة

 Invation غزو

 Inversion انقالب

 Irradiation solaire  إشعاع مشسي

 Irrigable قابل للري

 Irrigateur  مضخة الري

 Irrigation (demande en eau  ري مطلوب
d’…) 

  Irrigation superficielle  ري سطحي

  Irrigation superficielle  سقي سطحي

  Irrigation ري

 Irriguer روى

 Isohyète  متساوي األمطار

 Jaillir ينبثق

مقياس السلسلة 
  )لمنسوبل(

Jauge à chaîne 

 Jauge avertisseuse  مقياس منذر

 Jauge de pluie  مقياس املطر

 Jauge-debit  مقياس التدفق

 Jauge-pression  مقياس الضغط

 Jet d’eau فوارة

 Jet قذف

 Jet (pompe à …)  ...)مضخة (نفاثة

  Jet افورةن

Joint d’étanchéité  وصلة الكتامة

Joint de stratification شق طبقي

 Joint isolant  وصلة العزل

 Joint (s)  )وصالت(وصلة

Kane  هضبة جليدية

 Lac intérieur  حبرية داخلية



  
 
 
 

 Lac volcanique  حبرية بركانية

 Lac (s)  )حبريات(حبرية

 Laccolithe de glace  قباب متجمدة

 Lac حبرية

 Législation des eaux  تشريع مائي

وضع خرائط لسطح 
  األرض

Levée topographique 

 Levé مسح

 Ligne d’un cours d’eau  خط جمرى املاء

 Ligne de base  خط األساس

 Ligne de cote  خط الساحل

 Ligne de crête  خط القمة 

 Ligne de faille  خط التصدع

 Ligne de partage des eaux  ياهحد توزيع امل

 Ligne de partage des eaux  حد تقسيم املياه

 Limite d’aspiration  حد االمتصاص

 Limite de liquidité  حد السيالن

 Limnigraphe )املائي(مسجل املنسوب 

 Limnologie  علم بيئة املياه العذبة

  Liquide déplacé  سائل مزاح

  Liquide surnageant  سائل عائم

 Lit de fleuve  قاع النهر

  Lit de rivière  سرير الواد

  Lit de rivière  قاعدة النهر

 Litre لتر

 Littoral شاطئ

 Loi des corps flottants  قانون األجسام الطافية

 Lutte contre la pollution  مقاومة التلوث

 Lutte contre les mauvais  الضارة حماربة األعشاب
herbes 

 Machine à draguer آلة اجلرف

 Manchon de tubage  وصيلة تبطني

 Marais مستنقع

  Mare مستنقع

 Marécage fluvial  مستنقع ري

 Marécage مستنقع

 Marteau de forage  مطرقة احلفر

 Masse d’absorption  كتلة االمتصاص

 Massif montagneux  كتلة جبلية

 Matelas de gaz  وسادة غازية

 Matériau incohérent  مادة غري ملتحمة

 Matière de décapage  مادة التنظيف

 Matière instable  مادة غري ثابية

 Matière polluante ملوثات

 Matière première أوليةمادة

 Maximum de  استهالك أقصى للماء
consommation d’eau 

 Méandre  تلوي النهر

 Mécanique des sols  ربةعلم مكانيك الت

  Mesure قياس

 Mesures courtes des  مكافحة الطحالب
algues 

 Méthode d’application  طريقة التطبيق

 Méthode de lavage par  طريقة الغسل املرتد
contre courant 

 Micro tamis  مصفاة دقيقة

 Migration des fluides  هجرة السوائل

Milieu aqueux  وسط مائي

Minéral accessoire فلز ثانوي

 Minéral argileux  معدن طيين

Minéraux فلزات

Minimum de  حد أدىن الستهالك املاء
consommation d’eau



  
 
 
 

 Minuterie  مؤشر الوقت

 Mise à la terre تأرض

 Mise à zéro  صفر التعديل

 Mobilité chimique  حركة كيميائية

 Modification du temps  تعديل الطقس

 Molletière ساقية

 Mollisol  طبقة التربة العليا

 Montagne tabulaire  قمة جبل مسطحة

  Monture  إطار جهاز احلفر

 Moraine latérale  توضعات جليدية جانبية

 Moyenne annuelle  سنويمتوسط

 Moyenne arithmétique  متوسط حسايب 

 Moyenne géométrique  متوسط هندسي

 Mur porteur  جدار حامل

 Nappe aquifère inclinée  طبقة مائية مائلة

  Nappe aquifère  طبقة مائية 

 Nappe captive  جيب ماء حمتبس

 Nappe d’eau  طبقة مائية

 Nappe de fond  طبقة القاع

 Nappe libre  مياه جوفية حرة

 Nappe perchée  مياه جوفية معزولة

 Nappe phréatique  طبقة مائية

 Nature géologique  طبيعة جيولوجية 

 Nature juridique des  طبيعة قانون األراضي
terrains 

 Neige ثلج

 Niveau d’eau  مستوى املاء

  Niveau de base d’érosion  للتآكلمستوى أساسي 

 Niveau de référence zéro  مستوى الصفر

 Niveau du sol  مستوى األرض

 Niveau moyen de mer  بحرمتوسط المنسوب

 Niveau phréatique  منسوب املاء احلر

 Nivellement  )األرض(تسوية

 Normes pour la qualité des  معايري جودة املياه
eaux 

 Nuage غيمة

 Obstacle حاجز

 Obstruction de tuyau  انسداد األنبوب

 Océan (s)  )حميطات(حميط

  Odeur désagréable  رائحة كريهة 

 Onde de choc  موجة اهلزة

 Onde de cisaillement  موجة القص

 Orientation توجيه

 Oued وادي

 Outil de recharge  جهاز تغذية

  Ouvrage d’eau منشأة مياه

 Ouvrages hydrauliques  جتهيزات مائية

 Oxydation atmosphérique  أكسدة جوية

 Paroi d’un puits جدار بئر

 Particule de sol  التربةجزئية

 Pédologie علم التربة

 Pelle جمرفة

 Pelle-bêche  جمرفة قصرية

 Pendage original ميل أصلي

 Pendage ميالن

 Pénétration complète d’un  اختراق كلي للبئر
puits 

 Pente ascendante  مياه جتاه األعلى

 Pente de ligne d’eau  ميل سطح املاء

 Pente du terrain  ألرضاحندار ا

 Pente raide  منحدر وعر



  
 
 
 

 Pénurie d’eau  أزمة ماء

 Pénurie d’eau  نقص املاء

 Plage شاطئ

 Plaine littorale  سهل ساحلي

 Plan d’eau  خمطط مائي

 Plaque de base  لوحة األساس

 Plateau هضبة

 Ploiement vers le bas  التواء حنو األسفل

 Pluie efficace  مطر فعال

 Pluie excédentaire  مطر غزير

 Pluie fine رذاذ

 Pluies torrentielles  أمطار عاصفة

 Pluie مطر

 Pluies annuelles  أمطار سنوية

 Pluies torrentielles  أمطار غزيرة

 Pluviomètre  جهاز قياس املطر

 Poids spécifique  جاذبية خصوصية

 Poids spécifique  كثافة الوزن

 Point d’ébullition نقطة درجة حرارة الغليان

 Point d’ébullition  نقطة درجة الغليان

 Point de choc  نقطة اهلزة

  Point de congélation  نقطة التجمد

 Point de départ  نقطة االنطالق

 Point de fusion  نقطة االنصهار

 Point de montée  نقطة االرتفاع

 Point de référence  نقطة مرجع

 Point de saturation  نقطة اإلشباع

 Point de tir  نقطة االنطالق

 Pointe ةذرو

 Polarisation استقطاب

 Polluant industriel  ملوث صناعي

 Pollution de l’eau تلوث املاء

 Pollution des eaux  تلوث املياه

 Pollution du sol  تلوث التربة

 Pollution تلوث

 Pompage pneumatique  اءضخ باهلو

 Pompe à double effet  مضخة مزدوجة العمل

 Pompe à engrenage  مضخة مسننة

 Pompe à plongeur  مضخة غائصة

 Pompe centrifuge  مضخة دافعة عن املركز

 Pompe d’aspiration  مضخة االمتصاص

 Pompe d’augmentation  مضخة تعزيز

 Pompe foulante  مضخة إزاحة

 Pompe foulante  مضخة دافعة

 Pompe submersible  مضخة مغمورة

 Ponceau  مصرف معترض

 Porosité effective  مسامية فعالة

 Poseur canalisation  واضع شبكة قنوات

 Poseur conduites  قنوات واضع

 Poseur tuyau  واضع أنابيب

 Potamologie علم األار وااري املائية

 Potentiel de force قوة كامنة

 Pouvoir d’absorption  قدرة االمتصاص

 Précipitation efficace  هطول فعال

 Précipitation primaire  تطهري أويل

 Précipitation sur canal  هطول على القناة

  Précipitation هطول

 Presqu’île  شبه جزيرة



  
 
 
 

 Pression absolue  ضغط مطلق

 Pression atmosphérique  ضغط جوي

 Pression d’air  ضغط اهلواء

 Pression de refoulement  ضغط التصريف املائي

 Pression de service  ضغط التشغيل

 Pression différentielle  ضغط تفاضلي

 Pression partielle de  ضغط جزئي للبخار
vapeur 

أسلوب معاملة األوحال 
  املنشطة

Procédé des boues activées

 Productivité du puits  نتاج البئرإ

 Profill du sol  مقطع التربة

 Profondeur critique  عمق حرج

 Profondeur de la neige  عمق الثلج

 Profondeur de la parcelle  عمق القطعة األرضية

 Profondeur de pénétration  عمق االختراق

 Profondeur envahie  عمق االختراق

 Propagation d’onde  مسار املوجة

 Prospection magnétique  مسح مغناطيسي

 Protection cathodique  محاية مهبطية

 Protection contre la  محاية من التلوث
pollution 

 Protection محاية

 Psychromètre  مقياس رطوبة اجلو

 Puisage d’eau  حوض مائي

 Puisard  حفرة ضخ

 Puissance d’une couche  قدرة الطبقة

 Puits (s)  )آبار(بئر

 Puits abandonné  بئر مهجورة 

 Puits alésé  بئر موسعة

 Puits artésien source  بئر ارتوازية متدفقة

 Puits artésien  بئر ارتوازية

 Puits collecteur بئر جممعة

 Puits creusé بئر حمفورة

 Puits d’essai  بئر اختبارية

 Puits d’observation بئر مراقبة

 Puits de convergence بئر جممعة

 Puits de prélèvement  بئر السحب

 Puits de recharge  بئر امتصاص

 Puits de soudage بئر جتريبية

 Puits effleurant la nappe  بئر مثقوبة

 Puits excentrique بئر مائلة

 Puits fictif بئر ومهية

 Puits limnigraphe بئر قياس

 Puits non tubé  بئر غري مكسوة

 Puits permanent بئر دائمة

 Puits peu profond  بئر قليلة العمق

 Puits sanitaire  بئر قاذورات

 Puits sec بئر جافة

 Puits subartésien  بئر حتت ارتوازية

 Puits tarissant بئر خمفقة

 Puits  (paroi d’un…)  ...)جدار ال(بئر

 Puits  (protection sanitaire  )صحيا...ة المحاي(بئر
d’un…) 

 Pycnomètre  مقياس الكثافة

  Qualité de l’eau جودة املاء

  Qualité de l’eau نوعية املاء

 Quantité scolaire  كمية حقيقية

هبوط املنسوب املائي 
  اخلصوصي

Rabattement spécifique 

  Rabattement  )نسبة املاء(هبوط



  
 
 
 

 Raccord وصلة

 Raffinerie (installation de  ...)إنشاء ال(مصفاة
la …) 

 Ravin  منحدر

  Ravin  منخفض

 Ravin (…s nombreux)  منحدرات عديدة

 Recharge artificielle  تعبئة اصطناعية

 Reconditionnement  إعادة تشغيل البئر

 Récupération  استرداد

 Recyclage  )إعادة الدورة(رسكلة

 Réduction de la superficie  اختزال املساحة

 Réduction  اختزال

 Réflexions multiples  انعكاسات متعددة

  Reflux تدفق

  Reflux  )ماء(تدفق

 Refoulement de la pompe  تصريف املضخة

 Refoulement دفع

 Refus رفض

 Regard بالوعة

 Regélation  إعادة التجمد

 Régime d’écoulement  اءمنوال جريان امل
fluvial 

 Régime hydrologique  نظام مائي

 Région montagneuse  ناحية جبلية

 Régulateur de capacité  معدل السعة

 Régulation du régime des  ضبط جريان املاء
eaux 

 Relevé topographique  بيان طوبوغرايف

 Relief  تضاريس

 Remblaiement ردم

 Remplissage تعبئة

 Remplisseuse automatique  مالئة آلية

 Rendement annuel  مردود سنوي

 Repère (s)  )معامل(معلم

 Réseau d’alimentation  شبكة التغذية

 Réseau d’assainissement  شبكة التطهري

 Réseau d’assainissement  شبكة تصفية

 Réseau de distribution  شبكة توزيع املاء
d’eau 

 Réseau de distribution  شبكة توزيع املياه
d’eau 

 Réseau hydrographique  شبكة ااري املائية

 Réseau sous-terrain  شبكة حتتية

 Réseau synoptique  شبكة متكاملة

  Réseau شبكة 

 Réserve naturelle dirigée  حممية طبيعية مرعية

  Réservoir خزان

 Résistance à l’usure  مقاومة التآكل

 Résistance à la traction  التوترمقاومة

 Résistivité مقاومية

 Ressources du sol  موارد أرضية

 Ressources hydrauliques  موارد البلدية من املاء
da la commune 

  Rétention  )مياه(احتباس

إعادة استعمال املياه 
 )القدرة(

Réutilisation des eaux 

 Revêtement نيتبط

Richesses naturelles  طبيعيةثروات

Rides de l’eau  متوجات املاء

Rincer  غسل برفق

  Rivage شاطئ

Rive ضفة

Riverain  )قائم على النهر(ري

مقيم على ضفة (ري
 )النهر

Riverain



  
 
 
 

 Rive alimentée par nappe  ون من اجلرفواد مم

 Rivière antécédente  واد سابق

 Rivière continue  واد مستمر

 Rivière interrompue  واد متقطعة

 Rivière isolée  واد منعزلة

  Rivière pérenne  واد دائمة

   Rivière remblayanteر ردمي

 Rivière subséquente  جمرى معدل

 Robinet de vidange  صمام التفريغ

 Robinet mélangeur  صنبور خالط

  Robinet صنبور

  Robinet صمام

 Roche cristalline  صخر متبلور

 Roche étriquée  صخر حطامي

 Roche extrusive  صخرة اندفاعية

 Roche mère  صخرة أم

 Roche-mère  الصخر األم

 Roches carbonatées  صخور فحمية

 Ruban de mesure  شريط القياس

 Rugosité du lit  خشونة الطبقة

 Ruisseau جدول

 Ruissellement de surface  ريان سطحيج

 Ruissellement de surface  سيل سطحي

 Sable (modèle en …)  ...)منوذج(رمل

 Sable argileux  رمل طيين

 Sable éolien  رمل منحرف

 Sable grossier  خشنرمل

 Sable mouvant  رمل زاحف

 Sable très fin  رمل كثري النعومة

  Sable رمل

 Saison pluviale رفصل ممط

 Salinisation متلّح

 Salubrité احناللية

 Saludge وحل

 Saturation إشباع

 Saturé d’eau  متشبع باملاء

 Saumure مياه ماحلة

 Sauvegarder des  محاية مصادر املاء
ressources en eau 

 Saveur de l’eau نكهة املاء

 Sceau  سطل–دلو

 Sec à l’air  هواء جاف

 Séchage جتفيف

 Sécheresse جفاف

 Sédiment رسابة

 Segment d’approche  قطاع تقريب

 Sel anhydre  ملح ال مائي

 Sel (tolérance de …)  )تسامح ملحي(ملح

Séparateur d’eau  جهاز عزل املاء

Séparateur du sable  جهاز فصل الرمل

 Séparation فصل

  Seuil عتبة

 Similitude géométrique  تشابه هندسي

 Siphon سيفون

 Siphon ممص

 Site actif  موقع نشط

 Sol arable  تربة زراعية

 Sol instable  تربة غري مستقرة

 Sol sablonneux تربة رملية



  
 
 
 

 Sol salé  تربة ماحلة

 Solifluxion  زحف التربة

 Soluble dans l’eau  منحل يف املاء

 Solution aqueuse  حملول مائي

 Solution – tampon  حملول مقاوم

 Sommet ذروة

 Sommet قمة

  Sonde مسار

 Sonde de la profondeur  مقياس العمق املائي
d’eau 

 Sonde tordue  حفرة ملتوية

  Soulèvementوض

 Soupape de réglage  صمام الضبط

 Source artésienne  ينبوع ارتوازي

 Source chaude  ينبوع حار

 Source d’émergence  بوع اخنفاضيين

 Source d’infiltration  ينبوع تسريب

 Source de débordement  ينبوع متدفق

 Source de déversement  منبع جاذيب

 Source froide  ينبوع بارد

 Source geyser  منبع حار

 Source minérale  منبع معدين

 Source saline  ينبوع ماحل

 Source thermale  ينبوع حراري

حتت التربة (طبقة أرضية 
  )مباشرة

Sous-sol 

 Souterrain  حتت أرضي

 Spéléologie  دراسة الكهوف

 Station d’épuration d’eaux  رةذحمطة تنقية املياه الق
usées 

 Station de jaugeage  حمطة القياس

 Station de pompage حمطة ضخ

 Stérilisateur معقم

 Stock tampon  خمزون احتياطي

 Stratification thermique  تطبق حراري

علم ( ستراتيغرافيا
  )طبقات األرض

Stratigraphie  

  Structure du sol بنية التربة

  Structure du sol  تركيبة التربة

 Sublimation تصعيد

 Subsidence  هبوط األرض

 Succion de l’eau dans le  امتصاص رطوبة التربة
sol  

 Sulfate  )كربيت(لفاتس

 Surcharge  محولة زائدة

 Surface d’alimentation  مساحة تغذية

 Surface de chauffe  سطح التسخني

Surface de contact  مستوى التماس

Surface du sol  سطح التربة

Surface mouillée  مساحة مبتلة

Surface spécifique  سطح خصوصي

Surpression ضغط

Sursaturation  شباعفوق اإل

 Système d’alimentation  نظام التغذية

 Système  أسلوب التموين باملاء
d’approvisionnement en 
eau 

 Système d’irrigation نظام الري

 Tableaux des hauteurs  بيسجل املناس

 Talus continental  منحدر قاري

 Tambour du câble  بكرة السلك

 Tarière  )صخري(مثقاب

 Tarir ينضب



  
 
 
 

 Taux d’infiltration  معدل التسرب

 Taux de besoin en eau  معدل االحتياج املائي

 Taux de production  معدل اإلنتاج

  Technique de pêche  )البحري(تقنية الصيد 

 Technologie convenable  تقنية مالئمة

علم بنية (تكتونيا
  )األرض

Tectonique 

 Télémesure  دقياس عن بع

 Température  درجة احلرارة

 Tempête عاصفة

 Temps d’arrivée  زمن الوصول

 Temps de base  زمن أساسي

 Temps de concentration  زمن التركيز

 Temps de montée  زمن االرتفاع

 Temps de mouillage  فترة االبتالل

 Temps de séchage  زمن التجفيف

 Tension de l’eau dans le  توتر رطوبة التربة
sol 

 Tension superficielle  توتر سطحي

 Terrain carbonique  أرض كربونية

  Terrain أرض

 Terrasse fluviale  مصطبة رية

  Terrasse  مصطبة

 Terre enclave  أرض حبيسة

 Terre rouge  تربة محراء

استعمال (أرض
  ..)األراضي

Terre (utilisation des …s) 

  Tête de revêtement  اإلكساءرأس أنبوب 

  Tête du puits  قمة البئر

 Texture de sol  بنية التربة

 Tir en éventail  إطالق مروحي

 Toit imperméable d’un  طبقة احتباس عليا 
aquifère 

 Tonneau برميل

 Topographie  طوبوغرافيا

 Tourbillon دوامة

 Tournant d’une rivière النهراحنناء

 Traînée جر

 Traitement acide des puits  معاجلة أمحاض البئر

 Traitement du puits  معاجلة البئر

 Traitement du sol  معاجلة األراضي

 Trajectoire d’onde  مسار املوجة

 Tranchée خندق

 Transfert de chaleur  نقل احلرارة

 Transfert entre bassin  حتول بني السدود

 Transformable حيول

 Transformateur حمول

 Transformation حتويل

 Transition حتول

 Transmission إرسال

 Travaux d’intérieur  أعمال داخلية

 Travaux de terrain  أعمال حقلية

 Trépan حفارة

 Treuil de forage  أعمال السحب

  Tributaire رافد

 Tripant au diamant  رأس احلفر األملاسي

 Trou d’aération ثقب وية

 Trou du puits ثقب البئر

 Tubage temporaire  كساء مؤقتةإأنابيب

 Tubage (puits)  )كلةسر(تبطني



  
 
 
 

 Tube à catalyse  أنبوب املساعدة

 Tube coudé  أنبوبة معقوفة

 Tube d’eau  أنبوبة املاء

 Tube de drainage  أنبوبة صرف املياه

 Tube de pilot  بوب مرشدأن

 Tube en U (U) أنبوب على شكل

 Tube en acier  أنبوبة فوالذية

 Tube en cuivre  حناسيةأنبوبة

 Tube sans soudure  أنبوب غري ملحوم

 Tube أنبوبة

 Tunnel de lave  أنبوبة احلمم

 Tunnel de séchage  نفق التجفيف

 Turbide (eau…)  ...)ماء(عكر

 Turbide عكر

 Turbidité تكدر

 Turbidité  مؤشر لنسبة عكر املاء

 Turbine à eau  تربني مائي

 Turbine à vapeur  تربني خباري

 Turbine axiale  تربني حموري

 Turbine parallèle  تربني متواز

 Turbulence  تشوش اجلريان

 Tuyau d’arrosage  أنبوب الرش

 Tuyau d’aspiration  أنبوب االمتصاص

 Tuyau d’échappement  أنبوب التصريف

 Tuyau de distribution  أنبوب التوزيع

 Tuyau de drainage )املائي(أنبوب التصريف 

 Tuyau de refoulement  أنبوب التصريف 

 Tuyau de refoulement  أنبوب الدفع

 Tuyau de trop-plein  أنبوب الطفح

 Tuyau de vapeur  أنبوب البخار

 Tuyau de vidange  أنبوب التفريغ

 Tuyau en terre cuite  أنبوب فخاري

 Tuyau flexible أنبوب لني

 Tuyau flexible  أنبوب مرن

 Tuyau métallique  أنبوب معدين

  Tuyau ماسورة

 Tuyautage  صناعة األنابيب

 Tuyauterie soudée  أنابيب ملحومة

 Tuyauterie  جمموعة األنابيب

 Usagers de l’eau  ستهلكو املاءم

  Usine d’eau مصنع ماء

  Usine d’eau مياهمصنع

 Utilisation d’eau  استعمال املاء

 Utilisation de l’eau  استخدام املاء

 Utilisation domestique  استعمال زمين 

 Utilisation du sol  استعمال التربة

 Vagues (s)  )أمواج(موجة

 Vaguelette موجية

 Valeur limite  قيمة حمددة

 Valeur moyenne  قيمة متوسطة

  Vallée antécédente  جمرى سابق

 Vallée anticlinale  جمرى حتديب

 Vallée remblayée  واد مطمور

 Valée (s)  )شعاب(عبةش

 Vallée واد

 Vallon جدول

 Vanne de réglage  صمام التحكم

 Vanne maîtresse  رئيسيةبوابة



  
 
 
 

 Vanne principale  صمام أساسي

  Vanne مفتاح

على (فراشة  –صمام
  )...شكل

Vanne –papillon 

 Vapeur d’eau  خبار املاء

 Vaporisation تبخر

 Vas محم

 Veine d’eau souterraine  عرق مائي جويف

 Versant  حوض مائي

 Vésiculaire  تكهفي

 Vidange تفريغ

 Viscosité لزوجة

 Vitesse d’eau souterraine  ملياه اجلوفيةسرعة ا

  Vitesse de filtration  سرعة التسرب

 Vitesse de forage  سرعة احلفر

 Volume de la phase solde  حجم املادة الصلبة

 Zéro de l’échelle  صفر القياس

 Zone d’appel  منطقة إمداد

 Zone d’influence  منطقة التأثري

 Zone d’investigation  منطقة تنقيب

 Zone de consommation  منطقة االستهالك

 Zone de perte de boue  نطاق ضياع الوحل

 Zone de pluie  منطقة ممطرة

 Zone de saturation  منطقة التشبع باملاء

 Zone de saturation  منطقة إشباع

 Zone de transition  منطقة حتول

 Zone gel annuel  نطاق التجمد السنوي

 Zone du sol humide  نطاق ماء التربة

 Zone écologique humide  منطقة يئة التربة

 Zone géographique  منطقة جغرافية

 Zone tampon  منطقة حاجزة

  
 



  
 
 
 

  

  معجم مصطلحات تعويض األسنان
  

  )*( الذاكري فؤاد. د                     
  
  
  

A  
abrasif مساحل مسحل،ج

ل، انسحالسح  abrasion 

abrasion des dents  دثور األسنان

  abrasion occlusale   طباقيإدثور طاحين، دثور 

امتصاص، ارتشافمص ،   absorption

accélérateur  مسرع

acier  inoxidable فوالذ اللطوخ، فوالذ صامد

acryl  راتينج أكريلي

acrylique  أكريلي

 adaptation  مطابقة، مالءمة

تالصكق، متاس  adhésion

حكامإ ط،ضب  ajustement

ajuster  ل صز، وركَّ

alginate  أجلينات

 alignement des faces  طباقيةتنضيد الوجوه اإل
occlusales

سخ، ج أسناخن  alvéole

amovible  نزوع

مقوط، منش  analeptique

 analyse de  طباقيإحتليل 
l'occlusion

 analyse des rapports  طباقيةحتليل العالقات اإل
d'occlusion

ancrage  enveloppant  مثبتة مغطية

-ancrage  extra  مثبتة خارج التاج

coronaire
ancrage à glissière  وصلة مشقوقة

-ancrage  intra  مثبتة داخل التاج
coronaire

-ancrage intra    مثبتة داخل اجلذر
radiculaire  

ancrage  à  pivot    مثبتة جذرية

ancrage  radiculaire   مثبتة جذرية

  ancrage  à  tenon  مثبتة ذات طرف جذري
radiculaire 

 angle  de  bennet   زاوية بينت

 angle de la  cuspide    زاوية احلدبة

 angle  forme  par le  زاوية مستوى احلدبات
plan des cuspides et 
le plan d'occlusion

 angle de guidage  زاوية الدليل القاطعي
incisif

 anomalie de position سوء وضع الفك السفلي
de la mandibule

 anomalie de position سوء وضع الفك السفلي
du maxillaire 
inférieur

 appophise  نائي لقمي
condyloidienne

appophise coronoïde  نائي منقاري

appareil  جهاز، أداة

appareil masticateur جهاز املضغ، اجلملة املاضغة

جهاز سين، جهاز األسنان
  املستعارة

appareil de prothèse
dentaire



  
 
 
 

 appareil à tracer les  مثلةماسحة األ
crochets

ب، إضافة، تراكُضم  apposition

appui  استناد، سناد ، مستند

appui extra-coronaire سناد سطحي، سناد خارجي

appui incisif  سناد قاطعي

appui intra-coronaire  سناد مدمج

appui lingual  سناد لساين

appui occlusal  طباقيإسناد 

appui de précision  سناد حمكم

arc dentaire  قوس سنية

arc facial  قوس وجهية

قوس وجهية ذات حمور 
  ضبوط

arc facial à axe 
ajustable

arcade dentaire  قوس سنية

arête  حيد، ج حيود وأحياد

armature  هيكل

articulateur  مطبق، ج مطابق

مطبق ضبوط، مطبق قابل 
  للضبط

articulateur adaptable

 articulateur à  إطباقيمطبق بسيط، إطار 
charnière

طباق، تنضيد األسنان، إ
  ج مفاصل –مفصل 

articulation

رصفْف، ملص  mettre en articulation

متفصل تشرحيي، مفصل 
  تشرحيي

articulation 
anatomique

 articulation à  مفصل بكري
charnière

articulation dentaire  إطباق األسنان

 articulation مفصل صدغي فكي
mandibule-temporale

 articulation de la  إفصاح
parole

 articulation  إطباق مطبقي
reproduite par 
l'articulateur

-articulation temporo  مفصل فكي صدغي
mandibulaire

-articulation temporo  مفصل صدغي فكي
maxillaire

 articulation  مفصل بكري
trochléenne

articule  إطباق

articule balance إطباق موازن، إطباق متوازن

إطباق متوازن للجهازين 
  السنيني

articule balance dans 
les prothèses

articule dentaire  إطباق األسنان

نضفْد، ملص  articuler

assurer la contention  حفظ التثبيت

  atelier de prothèse  خمرب سين

 atelier de prothèse  خمترب التعويض السين
dentaire

atrophie  ضمور

 atrophie gingivale  ياسيإضمور لثوي 
consécutive à la 
ménopause

atrophie musculaire  ضمور عضلي

atrophie osseuse  ضمورعظمي

ضمور ضمور هرمي، 
  شيخوخي

atrophie senile

  atrophie  du tissue  ضمور شحمي
adipeux

attachement  وصلة، اتصال

  attachement  à  وصلة احتكاكية
friction

attachement  à  وصلة مشقوقة
glissière

attachement  interne  وصلة داخلية

  attachement  موازاة ذاتوصلة 

 سورية - حلب   )*(



  
 
 
 

parallèle
 

  attachement  de  األجزاءوصلة حمكمة 
précision

 attelle  جبرية، ج جبائر

سإطباقيل ح  attrition occlusale

  augmentation  de  la  زيادة البعد العمودي
dimension verticale

زيادة البعد العمودي
    اإلطباقي

augmentation  de  la  
dimension verticale  
en position  
d’occlusion 

يف زيادة البعد العمودي
  وضع الراحة

augmentation de la 
dimension verticale 
en position de repos 

autopolymère  راتنج ذايت التضاعف

autopolymèrisant  ذايت التماثر

autopolymèrisantion  تضاعف ذايت ، متاثر ذايت

axe  حمور، ج حماور

axe bicondylien  حمور بني اللقمتني

axe charnière  حمور بكري

 axe charnière  حمور بكري فكي
mandibulaire

axe condylien  حمور لقمي

axe longitudinal  حمور طويل

حمور التعادل للرافدة
  املستقيمة

axe neutre de 
bandeau droit

axe d'ouverture  حمور الفتح، حمور االنفتاح

axial  حموري

ayant des dents  و أسنان طبيعيةذ

B  
bain de dérochage  حملول التنقية

الصفيحة القاعدية للجهاز 
  السين

bakélite pour dentier

bande pour coffrage   لفافة التسوير

bandeau رافدة، ج روافد، عارضة 

 bandeau à  رافدة واصلة
conjonction

bandeau continu رافدة مستمرة، رافدة ممتدة

رافدة لسانية ، عارضة 
  انيةلس

bandeau lingual

-bandeau en porte-à  رافدة عتلية
faux

bandeau restreint  رافدة مقيدة 

bandeau simple  رافدة بسيطة 

عارضة شفهية، عارضة 
  دهليزية 

 bandeau 
vestibulaire

barre   عارضة، ج عوارض 

barre à conjonction  عارضة واصلة

barre conjonctive  عارضة كربى

barre  linguale  عارضة لسانية 

barre  palatine  عارضة حنكية

عارضة شفهية، عارضة 
  دهليزية

barre vestibulaire

du bas   من األسفل 

base métallique  قاعدة معدنية 

base de prothèse  قاعدة اجلهاز السين

 base de prothèse قاعدة اجلهاز السين امللونة
teintée

base provisoire قاعدة مؤقتة، قاعدة وقتية

  béance  نفغار، انفتاح العضةا

biologie  علم األحياء، بيولوجيا

 biologie de  بيولوجيا جهاز املضغ
l'appareil masticateur

 biomécanique  ميكانيكا بيولوجية 

 biomécanique  ميكانيكا بيولوجية سنية
dentaire

biométrie  بيولوجي إحصاء



  
 
 
 

biophysique   فيزياء بيولوجية 

 biophysique    فيزياء بيولوجية سنية
dentaire

مسحوق (سبانيا إأبيض 
  ) للصقل

  blanc d’Espagne

 bombe  معقود 

bord  حافة

 bord libre de la   حافة اللثة احلرة 
gencive

bord de la prothèse    حافة اجلهاز

bourrage    شوح

 bourrage d'une   حشو قالب اجلهاز السين
prothèse

bourrelet occlusal   حوية إطباقية 

طباق مك اإلس    bourrelet 
d'occlusion

 bourrelet de    حوية باسافانت
passavant

رأد، شعبة صاعدة للفك 
  السفلي

   branche montante 
de la mandibule

ة للفك رأد، شعبة صاعد
  السفلي

 branche montante 
du maxillaire 
inférieur

bras de crochet   عارضة الضمة 

 bras du crochet   ساعد الضمة احمليطية
circonférentiel

  bras du crochet à   ات العارضة ذساعد الضمة 
potence

bras réciproque   ساعد مقابل

bras de rétention   ساعد مثبت

 bras de rétention d'un  ساعد الضمة احمليطية املثبت
crochet 
circonférentiel

 bras de stabilisation   ساعد الضمة احمليطية املوازن
d'un crochet 
circonférentiel

رجس   bridge

bridge amorti  جسر ثابت نزوع 

 bridge amovible جسر نزوع، جسر متحرك

 bridge inamovible  نزوعجسر ثابت، جسر غري

 bridge avec  جسر تام الدمية
intermédiaire au 
contact de la gencive

bridge à selle  جسر ذو سرج

 bridge supra  جسر صحي
muqueux

 bridge à travée  جسر صحي
cintrée 

 brosse circulaire  فرشاة دائرية

دوالب الصقل، فرشاة 
  الصقل

brosse circulaire 
pour polissage 

صرير األسنان، صريف 
  األسنان

bruxisme 

صرير األسنان اهلوسي أو 
  العصيب

bruxomanie

buccal  خدي، فموي

-bucco  فموي

bucco-sinusien  يـجيبفموي 

butée intermaxillaire ضغط مركزي، دفع مركزي

 buter  لز، وصركَّ

C  
calcul  حجر للسجل

camouflage  شاوة مموهةمتويه، غ

canal de coulée  ج مصاب -مصب

canine  ج أنياب -ناب

 caractéristiques للتعويض السين إطباقيمنط
anatomiques de la 
denture ou de la 
prothèse

 cas  حالة

centre de la crête  وسط احليد الفكي

centre du rebord   وسط االرتفاع الفكي



  
 
 
 

centre du rotation     الدوران  مركز

 centrique  مركزي 

chambre à air حجرة تفريغ اهلواء

chambre de vide   حجرة فراغية

chape   ج ستائر–ستارة 

chape à transférer    قبعة النقل

charlatan  دجال، متطبب

 charlatanerie  تدجيل

بتدجيل، تطب  charlatanisme

châssis   هيكل

checkbite  طباقحتقق اإل

 checkbite en    املركزيطباق اإلحتقق 
position centrique

 checkbite en position  املنحرفطباق اإلحتقق 
excentrique 

 checkbite propulsion  املتقدمطباق اإلحتقق 

 checkbite en rapport  اجلانيبطباق اإلحتقق 
de diduction 

 cheminée de  coulée  التصريف ذمنف

 chevauchement  بتراكُ

 chois de la couleur انتقاء لون األسنان
des dents 

 chois des dents pour  انتقاء األسنان للتعويض
prothèse

ciment  إمسنت

شعم  cire

cire bleue en bâtons  قضبان الشمع األزرق

cire de coffrage  مشع التسوير

cire collante    لصاقع اإلمش

cire de contrôle   رقاقة حتقق اإلطباق

 cire de contrôle en   املركزيطباقاإلرقاقة حتقق 
position centrique 

 cire de contrôle en   املنحرفطباقاإلرقاقة حتقق 
position excentrique

 cire de contrôle en   املتقدمطباقاإلرقاقة حتقق 

propulsion
 cire de contrôle en اجلانيبطباق اإلقة حتقق رقا

rapport de diduction
cire pour coulée  مشع الصب 

cire à modeler  مشع الصفائح القاعدية 

cire d'occlusion  اإلطباقمشع

 cire pour plaque  مسع الصفائح القاعدية
base

cire   مشمع

clavette  مزالج الوصلة

clé pour moulage  وتد الصب

 cœfficient   معامل املرونة
d'élasticité

 cœfficient de  معامل الرجوعية
reslience

 coffrage  d'une  تسوير الطبقة
empreinte

coiffe  غطاء معدين

coiffe complète غطاء كامل، تاج كامل 

coiffe à transféré  غطاء النقل 

Col  عنق اللقمة الفكية  du condyle 

collet d'une dent  عنق السن 

منلو  colorant

coloration  ج أصباغ -صباغ ، صبغ 

لوغن ، صب  colorer

ق الطعام ، جتزئة الطعامسح comminution des 
aliments 

composante de force  مركب القوة

مركبات املضغ ، مقومات
  املضغ

composantes de la 
mastication

 composantes de   اإلطباقمقومات 
l'occlusion

 composition pour   مركب الطبع
empreinte

composition à  مركب الطبع
modeler 

 compression desضغط النسج ، انضغاط 
tissus



  
 
 
 

  النسج
 conception de la  تصميم اجلهاز السين

prothèse  
condyle   ج لقم  -لقمة 

 condyle  لقمة الفك السفلي
mandibulaire

 condyle du  لقمة الفك السفلي 
maxillaire inférieur

cône pour coulée    خمروط الصب

conjoncteur     واصلة ، ج واصالت

عارضة واصلة ، واصلة 
  كربى 

  conjoncteur à barre

connexion   واصلة ، ج واصالت

construction    ء تركيب ، بنا

 construction des   صنع األجهزة السنية اجلزئية
prothèses partielles

 construction d'une  صنع األجهزة السفلية املفردة
seule prothèse

contact balançant   متاس موازن

contact initial   متاس أويل 

 contact occlusal   لحمو إطباقيمتاس 
déviateur

 contact occlusal   ضعترِم إطباقيمتاس 
interrupteur

contact prématuré    متاس مبتسر

contact travaillant   متاس عامل 

contention    إقرارتثبيت ، 

حظ التثبيتف    assurer la 
contention

حميط ، كفاف ، حد ،
  شكل ، هيئة

  contour

 contour de    حدود التمديد
l'extension

 contour de la     حدود جناح اجلهاز السين
fausse gencive

contour gingival    كفاف لثوي ، هيئة اللثة

 contour de la zone     حدود املقر القاعدي
couverte par la 

prothèse
 contourner  حدد ، كفف 

contraction  ص ، انقباضتقلُّ

 contraction  ص مماثلتقلُّ
isométrique

ص تقلُّمتواتر ، ص تقلُّ
  متساوي التوتر 

contraction 
isotonique

 contraction  عضلي ص تقلُّ
musculaire

 contraction    وضعيص تقلُّ
posturale

contracture  تقفع

contrainte  إجهاد

 contrainte de  القص  إجهاد
cisaillement

 contrainte de   الضغط إجهاد
compression

contrainte occlusale    إطباقي إجهاد

 contrainte de  الشد  إجهاد
traction

contre matrice  طبعة املثال السلبية 

contre-partie   الطبعة املعكوسة للمثال 

 contrepartie du  جزء البوتقة العلوي 
moufle 

contre-plaqué  ج ظهارات -ظهارة 

 coordination  تنسيق ، تنظيم 

 correction des  تصحيح اإلطباق
malocclusions

تعديل السطوح اإلطباقية 
  لألسنان ، تعديل اإلطباق

 correction des 
surfaces occlusales 
des dents

 corriger les bords حفف اجلهاز السين
d'une prothèse

cote balançant  جانب موازن

cote travaillant  نب عاملجا

طبقة من اجلبس تصحح ا
 الطبعة األولية ، طالء جبسي

couche de plâtre  
pour correction de 
l'empreinte 
préliminaire



  
 
 
 

ب ، سكْصب    coulée

   coulée d'un modèle  صب املثال 

 coulée en présence   صب فراغي
d'un vide

  coulée dans le vide  صب فراغي 

couler    بسكَ

عزم اللي   couple de torsion

courbe    ج منحنيات -  منحنٍ

 courbe     التراصف منحين
d'alignement

 courbe d'articulation  إطباقي منحوت منحنٍ
obtenue par meulage 
automatique intra-
buccal 

مكافئ ، منحن  منحنٍ
  معادل 

 courbe de 
compensation 

 معكوس ، منحنٍ منحنٍ
  مقلوب

 courbe inversée

courbe de monson   منحين مونسون

courbe d'occlusion    منحين اإلطباق 

courbe de spee   منحين سيب 

 courbes meulees    تقوسات منحوتة
automatiquement 

courbure occlusale   تقوس إطباقي 

couronne    ج تيجان -تاج 

 couronne    تاج تشرحيي 
anatomique

couronne artificielle   تاج صنعي 

 couronne de  تاج خزيف 
céramique  

couronne clinique   تاج سريري 

couronne complète     تاج كامل 

-couronne extra   تاج خارج السنخ
alvéolaire

 couronne jacket de  تاج جاكيت اخلزيف
céramique

 couronne jacket en  تاج جاكيت األكريلي
résine acrylique

 couronne de  تاج خزيف 
porcelaine

 couronne en résine تاج من الراتـنج األكريلي
acrylique

couteau à cire  سكني الشمع 

 couteau à plâtre   سكني اجلبس 

craie pulvérisée  مسحوق الطباشري 

 craquelures des  تصدع األسنان الصناعية 
dents artificielles

نقيض املفصل الصدغي 
  الفكي 

craquement de 
l'articulation 
temporo-
mandibulaire 

ج مراسم ، قلم  -مرمسة 
  راسم

 crayon enregistreur

crème à polir  جالء ، مصقلة 

 crête ج حيود وأحياد - حيد

crête alvéolaire  سنخي حيد

crête palatine حيد حنكي ، غضن حنكي

crête de passavant   حيد باسافانت 

crête résiduelle  حيد باق 

حيد متبق  crête restante

حيود حنكية ، غضون 
  حنكية

crêtes palatines

crochet  ج ضمات -ضمة

crochet à bras  ات عوارضذضمة

crochet continuمتواصلة ، ضمة مطردةضمة

 crochet englobant ضمة حميطية ، ضمة مطوقة
plus de la moitié de 
la circonférence de la 
dent

crochet à potence  ضمة ذات عوارض

crochet roach  ضمة روتش



  
 
 
 

بع ، صلِّصن   cuire

 cuire une prothèse  صنع اجلهاز السين 

cuisson  يع ، تصليبتصن

cuspide   ج حدبات - حدبة 

 cycle des    دورة حركات املضغ
mouvements de 
mastication 

 cylindre pour     اسطوانة الصب
coulée

 cylindre pour mise   اسطوانة صب احلشوات
en revêtement des 
inlays

D  
décapage    جالء

décharge    تفريج ، إراحة 

احلافات ،  إحكامان نقص
  تسرب احلافات 

 défaut d'ethnocentrie 
des bords

 défaut d'herméticité   انفكاك احلافات
des bords

déformation   انفتال، التواء

déformer     انفتل ، التوى 

لوى ل، فت   se déformer

dégagement occlusal   جماوزة إطباقية 

سج  أسنان ن ،   dent

ayant des dents    جمهز باألسنان 

fausse dent   سن مستعارة

dent en acryl     سن أكريلية 

 dent d’ancrage  سن داعمة

dent antagoniste   سن مقابلة

dent antérieure   سن أمامية

dent artificielle   سن صنعية

سن صنعية مقواة بسطح 
  طاحن معدين

 dent artificielle avec 
face occlusale 
métallique

 dent artificielle de  سن تشرحيية الشكل
forme anatomique

 dent artificielle pour  سن معكوسة اإلطباق
occlusion inversée

dent du bas  سن سفلية

dent à crampons  سن ذات دبابيس

Dent sans crampons   دبابيس بدون  سن

dent cuspidée  سن ذات حدبات 

حدبات ، سن بدون سن
  مسحاء 

dent sans cuspides

dent diatorique  بال دبوس سن

dent du haut   سن علوية

 dent inférieure  سن سفلية 

 dent en matière   سن لدائنية 
plastique

dent naturelle  سن طبيعية 

-dent non   سن ال تشرحيية
anatomique

dent non cuspide   بال حدباتسن

dent à pivot  سن موتدة ، سن ذات وتد

dent de porcelaine   سن خزفية

dent postérieure  سن خلفية

حدبات، سنبال سن خلفية 
  خلفية مسحاء 

dent postérieure 
sans cuspides

 dent avec renfort  سن مقواة باملعدن 
métallique

 dent en résine  يةسن راتينج
acrylique

dent supérieure  سن علوية

dent à  ، سن مقناة أنبوبةسن ذات  tube

dent-pilier  سن داعمة 

و أسنان طبيعية ، جمهز ذ
  باألسنان 

denté

 dentier  جهاز سين
 



  
 
 
 

dentier complet   جهاز سين كامل

dentier partiel   جهاز سين جزئي

منسوخ ، جهاز  سين جهاز
  احتياطي سين

  dentier reproduit

 dentition  ثغار إإسنان ، 

الطبيعية ،  نجمموعة األسنا
  عوض سين كامل 

denture

 déplacement en  انتقال فعل العتلة 
mouvement de levier 

 déplacement des انزياح النسج ، ابتعاد النسج 
tissus

سنخية  )ج مقرن ( مقارن
  ية سفل

dépression 
alvéolaires du 
maxillaire inférieur

 dérochage  تنقية 

 désignation des    وضع رموز لألسنان
dents 

رخٍم ريح ، م    détendant

détente   استرخاء ، استراحة

 diagnostic  تشخيص

 diastème فلج األسنان ، فرق األسنان 

توسدع ، متد   dilatation

dilatation de prise    دد جتمديمت

dilatation thermique    متدد حراري

Dimension  verticale   بعد عمودي

بعد عمودي يف وضع
  اإلطباق

Dimension verticale 
de  l'occlusion   

 dimension verticale   بعد عمودي يف وضع الراحة
de la position de 
repos 

 diminution de la   يالبعد العمود إنقاص
dimension verticale

نقص البعد العمودي يف 
     وضع الراحة

diminution de la 
dimension verticale 
en position de repos 

 diminution de la  نقص البعد العمودي
distance entre les 
arcades 

نقص البعد العمودي 
  اإلطباقي 

diminution de la 
hauteur d'occlusion

disjoncteur  قاطعة اإلجهاد 

 dispositif  جهاز ، أداة 

 dispositif à butée  أداة الضغط املركزي 
intermaxillaire

أداة الضغط املركزي الرامسة
لعالقات الفك العلو ي 

  والسفلي

dispositif à butée 
intermaxillaire pour 
l'enregistrement des  
rapports maxillo-
mandibullaires par 
trace

 dispositif de  مثبتة
contention 

 dispositif de  مثبتة
rétention

 disposition des  تنضيد األسنان 
dents

 disposition des  تنضيد األسنان األمامية
dents antérieures

تنضيد األسنان على قاعدة
  التجربة 

disposition des dents 
sur plaque d'essai

 disposition   تنضيد األسنان 
dentaire

disque  ج دواليب  –دوالب 

disque en feutre  دوالب لباد 

 distal  وحشي

مسافة ما بني احليدين 
  السنخيني

distance entre les 
arcades

 distance entre les    الفرجة الال إطباقية
arcades  en position 
de repos  

 grande distance entre  تباعد القوسني
les crêtes

 petite distance entre  تقارب القوسني 
les crêtes

املسافة بني القوسني 
  السنخيتني

distance entre les 
deus crêtes 
alvéolaires



  
 
 
 

 distance réduite    تقص املسافة بني القوسني
entre les crêtes  

division palatine  ك حنك مشقوق ، شرم احلن

dose de radiations   اإلشعاعمقدار 

جهاز منسوخ ، جهاز 
  احتياطي

 duplicate du dentier 

 durée de  مدة فعالية املادة 
conservation en 
réserve

  dysfonction    اختالل وظيفة األسنان 
dentaire

 dysharmonie    إطباقيختالف 
occlusale

 E 

échancrure  ج ثلم –ثلمة 

 échancrure du ثلمة جناحية فكية
crochet de l'aile 
interne de l'apophyse 
ptérygoïde

échancrure sigmoïde  ثلمة سينية

édente  أدرد

 égalisation de la  مساواة الضغط
pression

élasticité  مرونة

املرونة الفسيولوجية
  للعضالت

élasticité 
physiologique du 
muscle

 élasticité  املرونة الفيزيائية للعضالت
physiologique du 
muscle

 élasticité totale du  للعضالت اإلمجاليةاملرونة 
muscle

نرِم  élastique

مادة مطاط السيليكون 
  الطابعة

élastomère au 
silicone pour 
empreintes

électromyographie  خمطط عضلي كهربائي

 élément extra  تة خارج التاجمثب
coronaire de 
rétention

 élément intra  مثبتة داخل التاج
coronaire de 
rétention

élément de rétention  مثبتة

 élément de rétention  مثبتة مباشرة 
directe

 élément de rétention  مثبتة غري مباشرة 
indirecte

جذب  شعري ، ارتفاع 
  شعري

élévation capillaire

وسادة خلف األرحاء 
  السفلية 

éminence piriforme 
de la mâchoire 
inférieure

empreinte  ج طبعات  –طبعة

empreinte du bas  طبعة سفلية 

 empreinte directe de  طبعة مباشرة للعظم
l'os

 palatineempreinte  طبعة احلنك  املشقوق
pour division

empreinte finale  طبعة أخرية 

 empreinte  طبعة جمزأة 
fractionnée

empreinte du haut  طبعة علوية 

 empreinte inférieure  طبعة سفلية 

 empreinte du   طبعة الفك العلوي
maxillaire supérieur

 empreinte du  طبعة الفك السفلي
maxillaire inférieure

ة ساكنة ، طبعةطبعة خماطي
  غري مبدلة 

 empreinte muco-
statique 

 empreinte osseuse   طبعة مباشرة للعظم
directe

 empreinte  تشكيل حافة الطبعة 
périphérique

 empreinte  احلفافية االنطباعاتإظهار 
préliminaire 

 empreinte pour   طبعة اجلهاز الكامل 
prothèse complète

 empreinte pour  طبعة اجلهاز اجلزئي
prothèse partielle



  
 
 
 

 empreinte au stents   طبعة مبركب ستـنت

 empreinte   طبعة علوية
supérieure

empreinte terminant   طبعة أخرية 

empreinte des tissus    طبع النسج

 empreinte des    انطباع النسج احلفافية
tissues périphériques

 endiguement     سد حفايف
latéral

 endiguement palatin   سد حنكي

 endiguement  سد حنكي خلفي
postérieur 

مع ، مطلي بالشمعشم    enduit de cire

enregistrement   تسجيل 

 enregistrement avec   تسجيل بالقوس الوجهية
arc facial

 enregistrement à la  إطباقيتسجيل 
cire 

 enregistrement à la   تسجيل البعد العمودي
dimension verticale

 enregistrement   تسجيل قبل القلع 
avant extraction

 enregistrement تشكيل حافة الطبعة
fonctionnel des 
insertions 
musculaires   

 enregistrement    تسجيل حركات املضغ
fonctionnel de la 
mastication 

 enregistrement   رسم بياين
graphique

 enregistrement avant  تسجيل قبل اجلراحة
intervention 
chirurgicale

 enregistrement    تسجيل إطباقي
intra-buccal avec 
maquettes

 enregistrement    تسجيل مشعي إطباقي
intra-buccal avec 
maquettes de cire 

-enregistrement intra  مركزيتسجيل إطباقي 
buccal en position 
centre avec 
maquettes   

-enregistrement intra تسجيل إطباقي منحرف
buccal en position 
excentrique avec 
maquettes

-enregistrement intra  تسجيل إطباقي جانيب
buccal en position de 
latéralité avec 
maquettes   

-enregistrement intra اندفاعي  إطباقيل تسجي
buccal en propulsion 
avec maquettes

 enregistrement des  تسجيل حركات الفك
mouvements de la 
mandibule    

 enregistrement de  تسجيل اإلطباق
l'occlusion

 enregistrement  تسجيل قبل القلع
préliminaire

 enregistrement  du ة اجلانبيةمتثيل الطلعتسجيل 
profil

 enregistrement en  اندفاعيتسجيل 
propulsion

 enregistrement  du  تسجيل عالقة الفكني
rapport des 
maxillaires  

تسجيل لعالقة الفكني 
  املتأخرة

enregistrement du 
rapport des 
maxillaires en 
position centre à la 
hauteur de 
l'occlusion 

تسجيل العالقة اإلطباقية 
  املركزية

enregistrement du 
rapport d'occlusion 
en position centre   

 enregistrement des  تسجيل العالقة الوضعية
rapports de position

طبع النج س  enregistrement des 
tissus

 enrober  en  اسكَ
revêtement 

entaille  رض ج ف –فرضة 

 épaulement pour  مقر السناد 
taquet d'appui

éperon  ج مهاميز  –مهماز 



  
 
 
 

نموازنة ، تواز   équilibration 

 équilibration   موازنة الفك السفلي
mandibulaire

 équilibration    موازنة اإلطباق 
occlusale

 équilibration   موازنة اإلطباق 
occluso-articule

ن تواز  équilibre

équilibre occlusal    توازن إطباقي 

 équilibre de   توازن إطباقي 
l'occlusion

-équilibre occluso   توازن إطباقي 
articule

équilibrer   وازن ، توازن

نوازِم   équilibreur

ergot    ج أظفار ، مهماز –ظفر 

فسحة ختفيف الضغط ، 
  طفسحة إزالة الضغ

  espace de décharge

 espace    مسافة ال إطباقية
d'inocclusion au 
repos

espace interdentaire  املسافة ما بني السنية

فسحة التالصق ، فسحة 
  التقارب 

 espace interproximal

espace libre  مسافة فاصلة جماورة

 espace libre    فرجة ال إطباقية 
d'inocclusion

espace prothétique   اجلهاز السين حيز 

-espace retro-mylo    مسافة خلفية ضرسية المية
hyoidien

essai en bouche   جتريب يف الفم 

 essayage de la   جتريب اجلهاز السين
prothèse

 estampage  تطريق 

 estampe   مطرق

estamper  طرق ، شكّل بالتطريق

 esthétique  علم اجلمال

 esthétique de la   مجال العوض السين
prothèse

 établi  منضدة العمل 

ختطيط املعاجلة ، رسم خطة
  املعاجلة 

établissement du 
plan de traitement

 étanche  حمكم االنطباق

eugénate  أوجينات التوتياء

eugénate de zinc  أوجينات الزنك 

 exagération de  ط التمديد رفَ
l'étendue 

 exagération de  متديد زائد
l'extension 

صفح   examen

examen fonctionnel  فحص وظيفي 

 examen تصوير كامل الفم باألشعة
radiographique 
complet de la bouche

 excentrique خارج املركز ، منحرف

تصنيع األجهزة السنية 
  األكريلية

exécution des 
prothèses en résine 
acrylique à partir 
maquettes dentées

متدعد، توس  expansion

expansion de la cire  متدد الشمع 

 expansion   متدد رطويب
hygrométrique

 expansion   متدد رطويب 
hygroscopique

expansion de prise  متدد تصليب

expansion thermique  متدد حراري

expression du visage  اءسيم

 extension verticale  جناح لساين للجهاز السين
linguale de la 
prothèse

externe  خارجي 

extra buccal  خارج الفم



  
 
 
 

 extrados de la   سطح اجلهاز السين املصقول 
prothèse

extra-oral    خارج الفم 

extrémité distale    طرف وحشي 

 extrémité    مؤخرة
postérieure de la 
prothèse 

F  
 face externe de la  سطح اجلهاز السين املصقول

prothèse
face en infraclusion   سطح إطباقي منخفض

سطح االنطباع للجهاز 
  السين 

  face interne  de la 
prothèse

كَمف ي  façonné 

 façonner les   ل احلواف شكَّ
contours

facteur étiologique   مل مسببعا

fausse dent    سن مستعارة

 fermer   أطبق ، أغلق

 fermeture finale du   إغالق البوتقة األخرية
moufle

fermeture du moufle  إغالق البوتقة 

 fermeture     إغالق البوتقة التجرييب
préliminaire du 
moufle

حافة متقوسة لثوية ، كفة 
  لثوية 

 feston gingival

ج  –تطاريف ، عموجات
  عموج ، حواف متقوسة 

 festons

 feuille  ج رقاقات –رقاقة 

feuille d'étain   رقاقة القصدير

feuille d'or    رقاقة الذهب

feuille de platine    رقاقة البالتني

 fil d'acier   الاللطوخ الفوالذسلك 
inoxydable

fil étiré  سلك مشكل 

fil métallique  سلك معدين

fil tréfilé   سلك مكيف

final  أخري ، هنائي 

fini  إكمال صقل اجلهاز 

fixation  تثبيت 

fixer  ثبت

force  ج قوى  –قوة

force masticatrice  قوة العض ، قوة املضغ 

force occlusale  قوة إطباقية 

forme  ل ، طراز ، منط شكْ

forme de l'arcade  كل القوس ش

forme de la dent  شكل السن

forme des dents  شكل األسنان

 forme des dents   ماميةشكل األسنان األ
antérieures

 forme des dents  سنان اخللفيةشكل األ
postérieures

 forme moyenne du مستوى االستقرار الوسط
siège de la prothèse

forme occlusale  وذج  إطباقي من

لسطح لالشكل الكروي 
  اإلطباقي 

forme sphérique du 
plan d'occlusion

 forme des surfacesشكل إطباقي ، شكل طاحين
occlusales

Forme  شكل الوجه  du visage 

four électrique  فرن كهربائي 

fourchette  شوكة القوس الوجهية  de l'arc
facial

 fourniture de la  تزويد باجلهاز السين
prothèse

نصهار ار ، صه  fusion

G 
gabarit معيار ، مرصاف ، مقياس



  
 
 
 

gabarit d'occlusion   مرصاف إطباقي

 garnissage  du   حشو البوتقة باألكريل
moufle avec la résine

 gauchir  اعوج ، التوى 

gauchissement   اعوجاج ، التواء

gencive   ج لثات –لثة 

fausse gencive  جناح اجلهاز السين

 fausse gencive   جناح شفهي 
labiale

 fausse gencive   جناح لساين
linguale

 fausse gencive  جناح خدي 
vestibulaire

 gériatrie  طب الشيخوخة

gérontologie   طب الشيوخ

 glissement   انزالق الفك
mandibulaire

ganthion     نقطة فكية

gnathodynamomètre  مقياس قوة الفكني

 gnathodynamomètre مقياس قوة الفكني ذو األسلة 
à pointe ajustable

gnathologie  مبحث اجلهاز املضغي

gomme-laque    صمغ اللك

gouttière    ج ميازيب –ميزاب 

 gouttière  امليزاب حتت اللسان
sublinguale

 gouttière pour    مقر السناد
taquet d'appui 

 gouttière   ميزاب دهليزي
vestibulaire

 guérisseur  متطبب
 guidage antérieur   دليل أمامي ، مرشد أمامي

دليل أمامي ضبوط ، مرشد 
  أمامي ضبوط

 guidage antérieur 
ajustable

guidage condylien   دليل لقمي ، مرشد لقمي 

guidage incisif    إرشاد قاطعي

gutta-percha  كوتابركا

 gutta-percha pour كوتابركا الصفيحة القاعدية
plaque-base

H 
Harmonie occlusale  توافق إطباقي 

 harmonie occlusale  توافق إطباقي وظيفي 
fonctionnelle

du haut  أعلى

haut de la crête  قمة احليد الفكي

hauteur du contour  علو احمليط التاجي

 hauteur de la  ارتفاع احلدبة
cuspide

مسافة التجاوز اإلطباقي ،
  مسافة ال إطباقية 

hauteur de 
l'inocclusion

 hauteur de  بعد عمودي إطباقي
l'occlusion 

hermétique  حمكم السد

hydrocolloïde  غروي مائي

 hydrocolloïde pour  بع غروية مائيةمادة ط
empreintes

 hydrocolloïde  غروي مائي ال عكوس
irréversible

 hydrocolloïde  غروي مائي عكوس
réversible

نتنسج ، فرط التكو  hyperplasie

 hypertension  فرط التوتر العضلي 
musculaire

م  ضخامة، تضخ    hypertrophie

hypoplasie   كوننقص الت

I 
–ج زروع ، غرز  –زرع

  ج غروز 

implant

implant prothétique   جهاز سين مغروز

 inclinaison  ميل لقمي جانيب  
condylienne latérale

 inclinaison du  ميل الدليل اللقمي 
guidage condylien



  
 
 
 

 inclure en   كسا 
revêtement

inclus    مندمج ، منطمر 

مؤشرة لقمية على القوس 
  الوجهية 

  indicateur 
condylien sur l'arc 
facial

indice  ة نمؤشر، دليل، قري

 individualisation du متييز اجلهاز السين 
caractère de la 
prothèse

 inférieur  سفلي

 inflammation de la    التهاب الغشاء املخاطي
muqueuse

-infra    ، سفليأسفلحتت، 

 infra-structure d'un    البنية التحتية للغرزة السنية 
implant

 infra-structure de la   وطيدة اجلهاز ذي الغرزة
prothèse implantée   

 inoxydable   صامد، اللطوخ 

 insertion  ارتكازغرز، إدخال، 

تداخل احلدبات، تشابك 
  احلدبات 

intercuspidation 

 intredentaire  بني األسنان 

 interférence des  تعارض احلدبات 
cuspides

 intermédiaire de   دمية خزفيةسن جسرية، 
bridge en céramique

 interocclusal  بني القوسني

 interprétation   تفسري شعاعي
radiographique

  interprétation    تأويل شعاعي 
radiologique

intra-buccal    يف الفم

سطح االنطباع للجهاز 
  السين 

 intrados de la 
prothèse

irréversible   العكوس، الردود

J  
jet de sable   سفح رملي

joint étanche سداد حمكم، موصل حمكم

joint hermétique   انسداد حمكم 

joint périphérique  ختم حفايف 

jonction  ، موصلاتصالوصل، 

jonction hermétique  سد حمكم 

L 
labial  شفهي ، شفوي

laboratoire   خمرب ، خمترب

خمرب سين، خمترب التعويض 
  السين

laboratoire de 
prothèse dentaire

laque  راتينج اللك ، شيالك

 latéral  جانيب

لغس  laver

ligne d'appui   خط االرتكاز العتلي

 ligne d'appui خط االرتكاز العتلي املثبت
retentive

 ligne d'appui خط االرتكاز العتلي املقر
stabilisante

ligne de camper  خط كامرب

 ligne de  خط االتصال احلنكي 
démarcation palatine

موقع  إىلخط اإلرشاد 
  الضمة

ligne de guide

ligne labiale   خط الشفة

ligne médiane  خط متوسط

-ligne mylo  خط ضرسي المي
hyoïdienne

ligne oblique interne  خط منحرف باطن

ligne de rétraction  منحسر الشفة السفلية
maximum de la lèvre 
inférieure

ligne de rétraction   منحسر الشفة العلوية
maximum de la lèvre 
supérieure 

 limite de la   حد التشوه املروين
déformation 
élastique 



  
 
 
 

limite d'élasticité     حد املرونة

 lingual  لساين

طول الرافدة املمتدة بني 
  دعامتني

   longueur du 
bandeau entre deux 
supports

مدى اجلسر، طول الفجوة 
  اجلسرية

  longueur de travée 
d'un bridge

luette   ج هلوات –هلاة 

M  
mâchoire   ج فكوك  –فك 

mâchoire édentée    فك أدرد

mâchoire inférieure    فك سفلي

mâchoire supérieure  فك علوي

maintenu en place    مثبت

malade  ج مرضى –مريض 

maladie    مرضحالة مرضية  ، 

malocclusion    اإلطباقسوء 

 mandibulaire  فكي سفلي

 mandibule  فك سفلي

maquette de cire   عيمثال مش

maquette dentée    النموذج الشمعي للجهاز 

،  صفيحة  اإلطباقصفيحة 
  العض

 maquette 
d'occlusion

masselotte   ج صهارات  –صهارة 

غ مض  mastication 

ك غ ،  علَمض  mastiquer 

 matériau  à base  مادة األجلينات الطابعة
d'alginate pour 
empreintes 

 matériau pour base   مادة قاعدة اجلهاز السين
prothétique

 matériau pour   مادة اجلهاز السين
dentier

 matériau pour  مادة الطبع
empreintes

وكسيد الزنك أعجينة 
  جينول الطابعةاإلو

matériau à 
l'eugénate de zinc 
pour empreintes

 matériau pour  مادة اجلهاز السين
prothèse

مادة الطبع ذات األساس 
  املطاطي

 matériau au rubber 
base pour empreintes

 matière isolante  مادة عازلة 
facilitant la 
séparation

 matière plastique à  مركب الطبع
empreinte

 matière   لدائين حراري
thermoplastique

matières plastiques   لدائن ، مواد بالستيكية

 matière pour  أداة تطريق 
estamper

ج  –عظم الفك ، فك 
  فكوك

maxillaire 

maxillaire inférieur   الفك السفلي

فك سفلي أفقم ، فقم الفك
  السفلي

maxillaire inférieur 
en protrusion

فك علوي ، عظم الفك 
  العلوي

maxillaire supérieur

-maxillo  )، بادئة سابقة(فكي علوي 

maxillo-facial  فكي وجهي

-maxillo  فكي علوي وسفلي
mandibulaire

ينتقين س   mécanicien-dentiste

mélange sous vide  مزج تفريغي

 méthode  طريقة العمل

 méthode de montage  طريقة املثال املعلم
du modèle en 
articulateur avec 
sillons de repérage   



  
 
 
 

نضد ، رصفْف ، ملص   mettre en 
articulation 

 mettre les dents en  طبق األسنان أ
occlusion

وضع يف البوتقة ، بوق ت     mettre en moufle

 mettre en    كسا 
revêtement

meulage automatique  سحل وظيفي

meulage sélectif    انتقائيسحل 

meule   دوالب ساحل 

، حجر دوالب كربورندوم
  كربورندوم

meule de 
carborundum

دوالب أملاسي ، حجر 
  أملاسي

   meule diamantée

دوالب سنباذج ، حجر 
  سنباذج

meule émeri

دوالب املخرطة ، حجر 
  احملرك املخربي 

  meule pour tour 
d'atelier

حجر ساحل ، دوالب 
  ساحل 

  meulette

 meulette de   دومحجر كربورن
carborundum

meulette diamantée  حجر أملاسي 

حجر سنباذج ، دوالب 
  سنباذج 

 meulette émeri

milieu environnant    بيئة ، ج بيئات 

mise en moufle   الوضع يف البوتقة ، بوتقة

 mise en place de la    تثبيت الصنع 
tige de coulée

 mise en revêtement  كسو

 mise en revêtement   كسو فراغي
sous vide

قابلية النخ لالنزياحس    mobilité des tissus

modelage de la cire    تشميع

طج ، خلْتلويق ، مز  modelage à la spatule

modèle ج أمثلة ، منوذج  –مثال

 modèle de l'arcade  مثال سين
dentaire

modèle dentaireسين فمويمثال سين ، مثال 

مثال الدراسة ، مثال 
  التشخيص 

modèle d'étude

 modèle avant  مثال ما قبل القلع 
extraction

 modèle avant  مثال سابق للجراحة 
intervention 
chirurgicale

 modèle  مثال التشخيص 
d'orientation

modèle original مثال رئيسي ، مثال أصلي

-modèle en platre  مثال حجري
pierre

مثال مقاوم للحرارة ، مثال
  صامد 

modèle réfractaire

 modèle de ي سمثال املسحوق الكا
revêtement

modèle unitaire  مثال ، منوذج 

 modification des  تعديل عالقة الفكني 
rapports entre les 
maxillaires

 moignon pour  جدعة تاج جاكيت
couronne jacket

ف تنضيد األسنان ، رص
  األسنان

 montage des dents

 montage des dents تنضيد األسنان األمامية 
antérieures

 montage des  تركيب يف املطبق 
modèles en 
articulateur

montage du modèle  تثبيت املثال املعلم
en articulateur avec 
sillons de repérage

نضفد ، رص  monter

 mortaise sur face  تثبيت طاحين 
occlusale



  
 
 
 

 mortaise pour taquet  مقر السناد 
d'appui

 moufle ج بواتق  –بوتقة 

وضع البوتقة ، بوقت     mettre en moufle

moufle pour coulée   بوتقة الصب 

moufle à couronnes    بوتقة التيجان 

 moufle pour les    بوتقة األجهزة السنية
prothèses

بوتقة مقاومة للحرارة ، 
  بوتقة صادة 

  moufle réfractaire

 moulage par   قولبة باحلقن 
injection

 moulage par   قولبة بالضغط
pression

moule  ج قوالب –قالب 

 mouvement de    حركة بينت
bennet

mouvement extrême   فك القصوىحركة ال

 mouvement extrême   حركة قصوى خلفية
postérieur

 mouvement   حركة الفك الوظيفية
fonctionnel de la 
mandibule

حركة انزالقية ، إطباق 
  انزالقي

 mouvement de 
glissement

حركة متوسطة، حركة 
  متخللة

mouvement 
intermédiaire

 mouvement de اندفاع جانيب  حركة جانبية،
latéralité

 mouvement     حركة الفك
mandibulaire

حركة الفك احلرة، حركة 
  الفك الطليقة 

 mouvement 
mandibulaire libre

 mouvement   حركة املضغ 
masticateur

 mouvement de    حركة املضغ 
mastication

 mouvement    حركة املضغ
masticatoire

حركة الفتح ، حركة 
  االنفتاح 

mouvement 
d'ouverture

 mouvement  حركة بكرية 
d'ouverture et de 
fermeture pures

 mouvement   حركة الفتح اخللفية 
postérieur 
d'ouverture

بروز أمامي ، تقدم الفك 
  السفلي 

 mouvement de 
propulsion 

 mouvement des  حركة النسج احلفافية 
tissus périphériques

 mouvement de    انتقاليةحركة 
translation

 mouvements de حركات الفك االنزالقية 
glissement 
mandibulaires

 moyen de  وسيلة حتقيق التعادل 
réciprocité

خماطي ساكن ، قاطع املخاط
  ، غري مبدل 

muco-statique

muscle abaisseur   عضلة خافضة

muscle élévateur   عضلة رافعة 

 musculature  جهاز عضلي

myoresolutif  مرخي العضل 

N
 nasion  نقطة أنفية 

neuro-musculaire   عصيب عضلي 

 niveau de rétraction  منحسر الشفة
de la lèvre

 nourrie dans la  حجرة تغذية الصبيبة 
coulée

 noyau  ج قوائم  –قائمة
O

ج صبائب ، سكيبة –صبيبة 
  ج سكائب –

objet coulé 

 observation  تسجيل ، تدوين



  
 
 
 

obturateur   ج سدادات -سدادة 

 obturateur à   سدادة ممفصلة 
charnière

 obturateur pour   سدادة حنكية
division palatine

-obturateur velo   سدادة حنكية 
palatine

 obturation directe en   شرةترميمة أكريلية مبا
resine acrylique

 occlusal  إطباقي 

ق بِطْم   occluseur 

occlusion    إطباق 

 mettre les dents en   أطبق األسنان
occlusion

occlusion acquise    إطباق مكتسب

 occlusion     تشرحييإطباق 
anatomique 

ىل حإا إطباق حدد   occlusion en bout-
à-bout

occlusion centrale   مركزيإطباق 

    occlusion centrique  إطباق مركزي

 occlusion de     إطباق مريح
convenance

إطباق موازن ، إطباق 
  متوازن 

occlusion équilibre

إطباق متوازن للجهازين 
  السنيني

occlusion équilibre 
dans les prothèses  

 occlusion   إطباق منحرف
excentrique

 occlusion    إطباق وظيفي 
fonctionnelle

occlusion habituelle   إطباق مألوف 

إطباق متوازن آليا ، إطباق 
  آيل التوازن

occlusion 
mécaniquement 
équilibre

 occlusion    إطباق ممرض 
pathogénique

إطباق غريزي ، إطباق 
  طبيعي

 occlusion 
physiologique

إطباق متوازن غريزيا ، 
  إطباق غريزي التوازن 

occlusion 
physiologiquement 
équilibre 

 occlusion en إطباق متقدم ، إطباق أمامي
propulsion

إطباق متناظر ، إطباق 
  متناسق

occlusion 
symétrique 

إطباق ريض  occlusion 
traumatisante

إطباق راض   occlusion 
traumatogène

-occluso  )بادئة( انطباقي  ،إطباقي

odonto-gerontologie  طب أسنان الشيوخ

odontogramme  خمطّط األسنان 

 odonto-stomatologie طب األسنان النفسي البدين
psychosomatique

or en feuille  رقاقة الذهب 

 oral  فموي ، فمي 

 organe de عضو املضغ ، جهاز املضغ
mastication

os alvéolaire  عظم سنخي

os basal   عظم قاعدي

os basilaire  عظم قاعدي 

وكسيدأوكسيد التوتياء ، أ
  الزنك  

 oxide de zinc

أوكسي فوسفات الزنك ، 
  أوكسي فوسفات التوتياء

oxyphosphate de 
zinc 

P
palais   ج أحناك  –حنك

palais artificiel  سدادة حنكية

palais dur  حنك صلب

palais mou  حنك رخو

palatin  حنكي 

-palato  )بادئة(حنكي 

papier à articuler   ورق اإلطباق 



  
 
 
 

papier de verre    ورق زجاج

لَحية م   papille

papille incisive   حليمة قاطعية

papille retro-incisive  حليمة حنكية

paralleliseur  ياس املوازاة مق

parallelomètre   مقياس املوازاة

 partie inférieur de    حيد ضرسي المي
la ligne mylo-
hyoïdienne

اجلزء السفلي للخط
  املنحرف الباطن

   partie inférieur de 
la ligne oblique 
interne

 partie inférieur du    اجلزء السفلي للبوتقة
moufle 

partiel   جزئي

passé au sable    مرمل ، جملو بالرمل

passer au sable  رمل ، جال بالرمل

passivité    سلبية

pâte abrasive   ساحجةعجينة 

pâte à empreinte     عجينة الطبع

عجينة أوكسيد الزنك 
  الطابعة 

   pâte à empreinte à 
l'oxide de zinc

و  عجينة أوكسيد الزنك
  األجينول 

 pâte à l'oxyde de 
zinc-eugenol

pathologie   علم األمراض ، باثولوجيا 

patient   ج مرضى –مريض 

 pente de la crête   منحدر احليد السفلي
inférieure

pente incisive    زاوية الدليل القاطعي

 périmètre de l'arc   حميط القوس السنية
dentaire

périmètre dentaire     حميط السن

phonétique    علم األصوات 

فوسفات الزنك ، فوسفات 
  التوتياء

   phosphate de zinc

 pièce femelle de   ميزاب الوصلة
l'encastrement

 pièce en forme de fer  شوكة القوس الوجهية 
à cheval de l'arc 
facial

 pièce mâle de  مزالج الوصلة
l'encastrement

حجر  pierre

Pierre artificielle   حجر صنعي

، ركيزةدعائمج  –دعامة 
  ج ركائز –

pilier

pilier de bridge  دعامة اجلسر 

pilier intermédiaire   دعامة متوسطة

 pilier primaire  دعامة رئيسية

pilier terminal  دعامة طرفية 

pince  ج مالقط  –ملقط

pince à creusets   البواتق ملقط

pince à moufle  ملقط البوتقة

pivot occlusal  مرتكز إطباقي 

 pivot occlusal   مرتكز إطباقي ضبوط 
ajustable

ت املصب ، ثبت جمرى ثب
  الصبيبة

 placer les tiges de 
coulée

plan ج مستويات –مستوى 

plan des cuspides   مستوى قمم احلدبات 

plan de francfort   مستوى فرانكفورت 

plan de guidage  مستوى اإلرشاد

 plan horizontal  مستوى أفقي

plan médian  مستوى متوسط

plan occlusal  مستوى اإلطباق

plan d'occlusion   مستوى اإلطباق

 plan orbital de مستوى سيمون احلجاجي
simon

plan d'orientation   يمستوى توجيه

plan sagittal  مستوى سهمي



  
 
 
 

plan sagittal médian  مستوى سهمي متوسط

plan de traitement   خطة املعاجلة

plan vertical  مستوى عمودي

 plaque dite   قالب جراحي فموي
chirurgicale

 plaque    قاعدة التسجيل
d'enregistrement 

دة قاعدة التجربة ، قاع
  االختبار 

 plaque pour 
essayage

 plaque linguale   صفيحة لسانية

قاعدة لدائنية ، قاعدة
  بالستيكية 

  plaque de matière 
plastique

plaque métallique    قاعدة معدنية 

plaque de prothèse   قاعدة اجلهاز السين

 plaque de prothèse   قاعدة البولستريين
en polystyrène

 plaque de prothèse    قاعدة مستندة اىل األسنان 
supportée par les 
dents piliers

 plaque de resine  قاعدة راتينج أكريلي
acrylique 

plaque en vulcanite    قاعدة املطاط الصلب

plaque-base  صفيحة قاعدية

 plaque- base en قاعدة اللك ، قاعدة الشيالك 
laque

 plaque-base   يحة قاعدية مستقرة صف
stabilisée

 plasticité  لدانة

plastique   لدن ، لني ، لدائين

plateau   طباقأج  –طبق 

plateau individuel    طبق خاص

platine en feuille    رقاقة البالتني 

 plâtre  سبجِ

plâtre dur   جبس صلب ، جبس قاس

plâtre à empreinte   جبس الطبع 

plâtre pour modèles  جبس األمثلة 

plâtre de paris  جبس باريس

platre-pierre  جبس حجري 

جبس حجري سريع 
  التصلب 

 platre-pierre à prise 
rapide

 platre-pierre pour   جبس حجري سين
usage dentaire

pli bucco gingival  طية خدية لثوية

point d'appui   رتكارنقطة اال

 point   نفطة قياس للرأس 
céphalométrique

 point de  جزع الفم 
convergence des 
muscles minimiques

 point correspondant طرف احملور البكري الفكي
à l'axe charnière

 point correspondant طرف احملور البكري الفكي
à l'axe de rotation 
mandibulaire

point craniométrique  طة مججميةنق

 point mandibulaire نقطة الفك السفلي املتوسطة
médian

pointe  رأس ، رأس ذو مقبض

pointe diamante  حجر أملاسي 

نقطة ارتكاز مركزية ، أسلة
  الضغط املركزي

pointe pour 
dispositif à butée 
intermaxillaire

صل يق  poli 

polissage   لو ، جالء ل ، حصقْ

polymère  ر ، كثري الذراتمتماثُ

polymérie  رمتاثُ

متماثر باحلرارة ، متصلب
  باحلرارة

polymérisant à la 
chaleur

Poplymérisation   رمتاثُ

تصنيع اجلهاز السين ، 
  تصليب اجلهاز السين 

polymérisation d'une 
prothèse



  
 
 
 

األكريلي، مماثرة الراتينج 
  تصنيع الراتينج األكريلي

polymérisation de la 
resine acrylique

 polymérisation des  متاثر الراتينج
resins 

polymériser   ر ،  صنع ماثَ

 ماثر اجلهاز السين ، صنع
  اجلهاز السين 

   polymériser une 
prothèse

polymerisme   رمتاثُ

ponce pulvérisée  مسحوق اخلفان

pont  ج جسور  –ر سجِ

pont amovible   جسر نزوع

pont cantilever    جسر عتلي

pont en porte-à-faux  جسر ظفري ، جسر عتلي 

pont à selle    جسر ذو سرج

ج –سن جسرية ، دمية 
  دمى 

 pontic

 pontic de    دمية خزفية
porcelaine

porte-empreinte  ج طوابع -طابع  

 porte-empreinte en    طابع أكريلي
acryl

 porte-empreinte   طابع ضبوط 
ajustable

 porte-empreinte du    طابع سفلي
bas

 porte-empreinte  طابع األفواه الدرد
pour édentés

 porte-empreinte    طابع جزئي
pour empreinte 
partielle

 porte-empreinte du    طابع علوي
haut

 porte-empreinte   طابع فردي 
individuel

 porte-empreinte   طابع جزئي
partiel

 porte-empreinte    طابع مثقب
perforé

 porte-empreinte   طابع األعواض اجلزئية
pour prothèse 
partielle

 porte-empreinte en   طابع أكريلي 
resine acrylique

pose d'une attelle   تثبيت اجلبرية

position centrique  وضع مركزي

 position du condyle بكرية النهائيلوضع احلركة ا
permettant un 
mouvement 
d'ouverture et de 
fermeture   

position excentrée  وضع منحرف

position excentrique  وضع منحرف

 position occlusale  وضع إطباقي حميط
excentrique

 position en  وضع إطباقي 
occlusion

 position permettant وضع احلركة البكرية للقمتني
un maximum des 
mouvements 
d'ouverture et de 
fermeture pures

وضع احلركة البكرية للفك
  السفلي

position permettant 
un mouvement de 
charnière

 position  وضع الراحة الغريزي 
physiologique de 
repos 

 position enوضع متقدم ، وضع اندفاعي
propulsion

وضع الراحة ، وضع 
  االسترخاء 

 position de repos

 position de  وضع الفك اخللفي
retropulsion 
mandibulaire

 remettre en    صحح املوقع ، أعاد 
position

post-damming  سد خلفي

 potence d'appui   ة السناد اإلطباقيعارض
occlusal

potence de crochet  عارضة الضمة 

poudre abrasive    جمسحوق ساح



  
 
 
 

poudre à polir   مسحوق الصقل

poutrelle     ج عوارض –عارضة 

 précoce    مبكر ، قبل أوانه

مربتس  prématuré 

presser à estamper    جهاز تطريق

 presser à estamper تطريق سين جهاز
pour usage dentaire 

 pression    ضغط العض
masticatrice 

pression occlusale   ضغط اإلطباق

prise à la chaleur     تصلب باحلرارة 

prise d'occlusion    تسجيل لإلطباقي

تسجيل لعالقة اإلطباق 
  املركزي 

 prise de l'occlusion 
centre

ل اإلطباق بالشمع تسجي
  امللني 

  prise d'occlusion à 
la cire ramollie

prise de plâtre   تصلب اجلبس 

 procédé  طريقة العمل 

 procédé du    خمربية تعويضية  إجراءات
laboratoire de 
prothèse dentaire

 process alvéolaire  جيد فكي مسطح
aplati

prodontie   فقم ، بروز األسنان

 produit pour base   مادة قاعدة اجلهاز السين
prothétique

جالء سين ، مادة الصقل 
  السين 

 produit de polissage 
pour usage dentaire

 produit pour    مادة مبطنة ، مادة للتبطني 
rebassage

 proéminent  بارز

profil   طلقة جانبية

profil facial  ةطلقة جانبية وجهي

 prognathe   ج فقم –أفقم 

prognathie  فقم ، بروز األسنان

 prognathie فقم مزدوج ، فقم الفكني
bimaxillaire

 prognathie  فقم الفك السفلي
inférieure 

 prognathie   فقم الفك السفلي
mandibulaire

 prognathie  فقم الفك العلوي
supérieure

prognathisme فقم

pronostic   ار املرضإنذ

pronostic dentaire   إنذار سين 

pronostic du dentier  إنذار اجلهاز السين

 proportion d'eau et  املسحوق إىلنسبة املاء 
de poudre

prothèse  تعويض ، جهاز سين 

prothèse amovible  سين نزوع تعويض 

prothèse d'attente  وقيت تعويض 

prothèse chirurgicale  جراحي تعويض 

prothèse complète   جهاز سين كامل

 prothèse de  جهاز سين ملعاجلة اللثة 
conditionnement de 
la gencive 

prothèse conjointe  جهاز سين كامل

 prothèse definive  جهاز سين دائم 

prothèse dentaire   تعويض األسنان 

 تعويض باجلهاز السين
  الكامل

prothèse dentaire 
complète

 prothèse dentaire  تعويض سين جزئي
partielle

جهاز احلنك املشقوق ، 
  سدادة حنكية 

prothèse pour 
division palatine

prothèse   جهاز التجربة   d'essai

prothèse   جهاز سين جتميلي esthétique

prothèse facial  تعويض وجهي 



  
 
 
 

 prothèse avec    جهاز سين خزيف اللثة
fausse gencive en 
porcelaine

   prothèse fixe  جسر ثابت

 prothèse     جهاز سين فوري
immédiate

جهاز سين ذو غرزة ، جهاز 
  سين مغروز

  prothèse implantée

prothèse intercalée  ج جسور  –جسر 

 prothèse intercalée    جسر متحرك ، جسر نزوع
amovible

بعد اجلراحة ، جهاز تعويض 
  بعد اجلراحة 

 prothèse après 
intervention 
chirurgicale

-prothèse maxillo    تعويض فكي وجهي
faciale

prothèse partielle   سين جزئي تعويض 

 prothèse partielle   جزئي نزوعتعويض 
amovible

 prothèse partielle جزئي ثابتتعويض 
conjointe 

جهاز سين جزئي ذو امتداد 
  وحشي 

prothèse partielle à 
extension distale

 prothèse partielle   جهاز سين جزئي ثابت
fixe

 prothèse partielle   جزئي نزوعتعويض 
inamovible

جهاز سين جزئي ذو امتداد 
  وحشي

 prothèse partielle à  
prolongement distal

 prothèse partielle  از سين وحيد اجلانبجه
unilatérale

prothèse permanente   جهاز سين دائم

جسر ثابت ، جسر تعويض 
  ثابت

prothèse à pont fixe

وقيت ، جهاز سين تعويض 
  مؤقت

prothèse provisoire

 prothèse en resine جهاز سين أكريلي 
acrylique

prothèse temporaire  جهاز سين مؤقت 

 prothèse de  جهاز سين انتقايل 
transition

اختصاصي بالتعويضات ،
  السنية التعويضات صانع 

prothésiste

 prothétique  تعويضي 

protraction   فقم ، بروز

 protrusion du   فقم الفك العلوي
maxillaire supérieur

مريحرخٍم ،  provoquant un 
relâchement

psychosomatique بدين ، عقلي جسماين نفسي

Q
ربع الدائرة ، نصف القوس

  السنية

quadrant

qualitatif  كيفي

 
 

  كمي

quantitatif

R
-radio  )بادئة( شعاع ، مشع

radiogramme  صورة شعاعية

radiographie  إشعاعيةصورة 

 radiographie  تصوير إشعاعي سين 
dentaire

-radiographie extra  اعي خارج الفمتصوير إشع
orale

-radiographie intra تصوير إشعاعي داخل الفم
orale

radiographier  صور باألشعة السنية

radiographique  إشعاعي ،شعاعي

radiologie  اإلشعاععلم

rainure  ميزاب الوصلة

rapport  عالقة مركزية centre

 rapport entre les  الفكينيعالقة احليدين 
crêtes



  
 
 
 

عالقة دينامكية ، عالقة 
  حركية

  rapport dynamique

rapport eau-poudre    املسحوق إىلنسبة املاء 

ركزية ، عالقة الفكني الالم
  عالقة الفكني املنحرفة 

  rapport excentrique 
des mâchoires

 rapport entre les  عالقة وضعية بني الفكني 
maxillaires 

 rapport des    عالقة الفكني املنحرفة
maxillaires en 
position excentrée  

 rapport des  عالقة الفكني املتوسطة
maxillaires en 
position  médiane  

 rapport des عالقة فكية خلفية
maxillaires en 
position de 
retropulsion   

عالقة الفكني املتوسطة 
  تراجعةامل

rapport  des 
maxillaires en 
position de 
retropulsion médiane 
  

-rapport maxillo   عالقة وضعية بني الفكني
mandibulaire

عالقة النسج الرخوة بقاعدة 
  اجلهاز

   rapport entre la 
muqueuse et la base 
prothétique

rapport occlusal    عالقة إطباقية 

 rapport de position   ني الوضعيةعالقة الفك
des mâchoires 

 rapport en   عالقة الفكني االندفاعية 
propulsion

عالقة االسترخاء ، عالقة 
  الراحة 

   rapport au repos

 rapport de     عالقة متأخرة متوسطة
rétraction en position 
médiane

 rapport statique   عالقة سكونية

rapport  vertical    مودية عالقة ع

-rapport vestibule   عالقة خدية لسانية
lingual

 rayons de rontgen  أشعة رونتجن

rayons  X أشعة إكس ، أشعة سينية

 réaction des  ارتكاس الدعامات
supports

réaction des tissus    سيجينارتكاس 

rebassage  تبطني

اجلهازتبديل القاعدة ، نقض 
  السين

 rebasage  d'une 
prothèse

rebaser  بطن، بدل القاعدة 

ج أجنحة ، حافة –جناح 
  اجلناح السين 

rebord 

حيد رهل ، حافة سنخية 
  مترهلة 

 rebord alvéolaire 
flottant

rebord plat  حيد فكي مسطح

حمس  recherché de la ligne 
de guide

reconstituant  لصحة مقو ،  معيد ل

 reconstituer  أعاد ، جدد

بدين تعويض ، إرجاع ، رد reconstitution 

reconstitution fixe  ثابت تعويض 

 reconstitution  ترميمي  تعويض 
prothétique

 reconstruction  تعويض بدين ، تأهيل

 reconstruire  عوض ، جدد 

 recouvrir d'une  ن هى ، دلَطَ
couche

ط اإلطباق ضب  rectification de 
l'articulation

 rectification de  تعديل اإلطباق
l'occlusion

 recuire  ندن، لَيلَ

 réduction de la  نقص البعد العمودي 
dimension verticale



  
 
 
 

 refoulement de la    احنسار لثوي 
gencive

نطَّب  regarnir 

ج مناطق ، ناحية  –ة منطق
  ج نواح -

région 

-région mylo   ناحية ضرسية المية
hyoidienne

 régions des stries  منطقة الغضون احلنكية 
palatines 

ط ، إحكام ضب  réglage 

 réhabilitation  تأهيل 

تأهيل سين فكي ، تأهيل 
  الفم 

  réhabilitation 
dento-maxillaire 

 réhabilitation    ع العضة رفْ
occluso-articulée 

réhabilitation orale    تأهيل الفم 

 réhabilitation de la   إصالح النطق
phonation

 réhabilitation   إصالح النطق 
phonétique

 réhabilitation    سدادة حنكية
phonétique 
prothetique

سدادة حنكية ، مساعد نطق 
  تعويضي

  réhabilitation 
prothetique de la 
phonation

relâchement  استرخاء ، استراحة

مريح رخٍم ،   provoquant un 
relâchement

relation acquise    عالقة مكتسبة 

relation centrée   عالقة مركزية

 relation de    عالقة مألوفة 
convenance

relation des crêtes   )الفكيني(عالقة احليدين 

 relation excentrée    القة الفكني الالمركزيةع
des mâchoires

املركزية  )الفكني(عالقة 
  املكتسبة

  relation habituelle 
acquise

relation de latéralité  عالقة جانبية 

عالقة غري متكلفة للفكني ،
  عالقة توازن عضلي للفكني

relation des 
mâchoires en état 
d'équilibre 
musculaire

املنحرفة  )الفكني(عالقة 
  املكتسبة

 relation des 
mâchoires excentrée 
acquise

relation en occlusion  عالقة إطباقية

عالقة الفكيني املركزية 
  املكتسبة 

 relation en 
occlusion centrique 
habituelle

 relation de   اندفاعيةعالقة 
propulsion

الراحة ، عالقة عالقة 
 يف حالة االسترخاء )الفكني(

 relation au repos

relation statique   عالقة سكونية

مريحرخٍم ،  relaxant 

relaxant musculaire  مرخي العضل 

 relaxation  إرخاء ، إراحة 

 relaxation  ارختاء متماثل القياس 
isométrique

remettre en position  أعاد، صحح املوقع

 remontage  إعادة التنضيد 

 replacement  إعادة فورية
immédiat

 réparation d'une   إصالح اجلهاز السين
prothèse

 résiduel  ف ،متخلِّقٍبا

 résilience  ةرجوعي

resine  ج راتينجات –راتينج 

resine acrylique  راتينج أكريلي

resine activé  راتينج منشط

 resine   راتينج ذايت التماثر
autopolymérisable

 resine   راتينج ذايت التماثر
autopolymérisante



  
 
 
 

resine copolymère   راتينج متآلف 

resine dentaire   راتينج سين

راتينج الفورمول و الفينول 
  السين

resine au formol-
phenol pour dentier

-resine non   راتينج غري مصنع
polymérisée

 resine    راتينج متماثر باحلرارة
polymérisable à la 
chaleur

 resine polymérisable   راتينج متماثر بالربودة
à froid

resine polymérisée    راتينج مصنع

resine prothetique   راتينج األجهزة السنية

resine styrenique    راتينج الستريين 

resine synthétique    يـتينج تركيبرا

 resine   ن باحلرارةتلديراتينج 
thermoplastique

resine vinilique    راتينج فينيلي

 Résineux  راتينجي 

مقاومة املركبات األفقية لقوة 
  املضغ

résistance aux 
composants 
horizontales  de la  
mastication 

résistance limite   مقاومة قصوى

résorption   امتصاص ، ارتشاف

résorption alvéolaire  امتصاص سنخي 

résorption osseuse   امتصاص العظم

restant    باق ، متخلف

restaurateur  أعاد، جدد 

ج –ترميم ، ترميمة 
  ترميمات ، تعويض بدين

 restauration

ترميم متعويض يب ، ع 
  عائب

  restauration 
défectueuse

 restauration des  رد األبعاد الوجهية 
dimensions de la face

 restauration وقيتتعويض ترميم وقيت ، 
provisoire

 restauration en  ترميم أكريلي مباشر 
résine polymérisable 
en bouche 

restaurer   عوض

rétenteur   مثبتة

 rétention  ثبات، استقرار 

en rétention  مثبت

 rétention directe  تثبيت مباشر

rétention indirecte  تثبيت غري مباشر

 rétention au niveau  تثبيت طاحين
de la paroi occlusale

 rétention d'une   تثبيت اجلهاز السين
prothèse

 rétention des  تثبيت اجلهازالسين اجلزئي
prothèses partielles

 retoucher  شذَّب ، هذّب

ب ، إرجاع ، احنسارسح rétraction

rétraction gingivale  احنسار لثوي

 rétraction de la  ليالسفتراجع الفك 
mandibule

 retrait  انكماش ، انقباض 

retrait de coulée   انكماش الصب 

retrognathe  تقهقري 

 retrognathie تقهقر فكي ، تراجع فكي

 retrognathie  تقهقر الفك السفلي
inférieure

 retrognathie   تقهقر الفك السفلي
mandibulaire

 rétroposition توضع خلفي للفك السفلي

 retropulsion توضع خلفي ، اندفاع خلفي

 retropulsion de la توضع خلفي للفك السفلي
mandibule

كُعوس ، رود د  réversible

revêtement  اسٍمسحوق كَ



  
 
 
 

 inclure en    كسا 
revêtement

 mettre en   كسا 
revêtement

مقاوم اسٍكَمسحوق 
  للحرارة

 revêtement 
réfractaire

rodage    )ل تصحيحيسح(ترويض 

ج دواليب ،  –دوالب 
  ج عجالت –عجلة 

roue 

rouge anglais   أمحر الصقل

rouge en poudre    أمحر الصقل

rupteur de force    قاطعة اإلجهاد

S 
 passe au sable  جملو بالرمل

passer au sable  رمل ، جال بالرمل

sabler  رمل، جال بالرمل

sableuse   ج مرامل  –مرملة 

sandaraque    سندراك ، سندروس

scellement   إلصاق ، إلصاق باإلمسنت 

 schéma dentaire   خمطط األسنان 

section de la luette   استئصال اللهاة

segment    ، جزء  قطعة

selle  ج سروج –سرج 

 selle à appui  سرج سين املستند 
dentaire

سرج حممول على النسج 
  الرخوة 

 selle à appui 
muqueux 

serge à extension     سرج طليق 

selle métallique   سرج معدين 

 selle dans la    سري سرج ج
prothèse intercalée

 selle en prothèse     سرج اجلهاز السين اجلزئي
partielle

 selle à support  سرج سين املستند
dentaire

sénescence dentaire  شيخوخة سنية

طقم أسنان ، جمموعة أسنان
  صنعية كاملة

série de dents

 seringue  حماقن  -حمقنة ج

 seringue pour pâtes  قنة املعاجنيحم

 seuil de la  عتبة البلع
déglutition

 siège de la base de سطح قاعدة اجلهاز السين
prothèse

silicium  سيليسيوم

silicone  سيليكون

ج ميازيب،  –ميزاب 
  ج أثالم  –أخدود، ثلم 

sillon

-sillon alvéolo  ميزاب سنخي لساين
lingual

-sillon gingivo  ميزاب سنخي خدي
buccal

-sillon gingivo  ميزاب لثوي
dentaire

دهليز خدي، ثين لثوي 
  خدي

sillon gingivo-jugal

sillon gingivo-labial  دهليز شفهي

sillon sublingual   ثين حتت اللسان

ثين دهليزي، أخدود لثوي
  سين 

sillon vestibulaire 

se solidifier   دب، جتملَّتص

لامح   soudage

soudage autogène  حلام ذايت نقطي

 souder محلَ
 souder par soudage  حلم حلاما ذاتيا 

autogène
حامل  soudure 

حلام ذايت بؤري، حلام ذايت
  حمدود

soudure par points



  
 
 
 

-sous  ) سابقة(حتت، دون، أسفل 

spasme musculaire    تشنج عضلي

spatule à plâtre   ملوقة اجلبس 

تعويض يف اختصاصي 
  األسنان 

 spécialiste en 
prothèse dentaire

 squelette de la  هيكل اجلهاز السين
prothèse

stabilisation    تثبيت، ترسيخ

تثب، رخس  stabiliser 

se stabiliser     خرساستقر، 

  stabilité   استقرار ، رسوخ

 stabilité    ثبات األبعاد
dimensionnelle

 stabilité de la   استقرار اجلهاز السين
prothèse

staphylite    التهاب اللهاة

staphylotomie  إزالة اللهاة ، استئصال اللهاة 

stents   مركب ستنت

stomatologie   مبحث أمراض الفم

stress   إجهاد

strie palatine    غضن حنكي

stries palatines    غضون حنكية

structure   بنية ، تركيب

structure osseuse    بنية العظم

 style pour     مرمسة القوس القوطية
enregistrement de 
l'arc gothique

style enregistreur   ج مراسم ،رامسة  –مرمسة 

 style pour trace de   رامسة القوس القوطية
l'arc gothique

-sub  )سابقة(حتت، دون ، أسفل

sublingual   حتت اللسان

substance abrasive    ساحجة مادة 

 substance colloïde   مادة طبع غروية 
pour empreintes

 substance élastique  مادة طبع مرنة
pour empreintes

 substance pour   مادة القاعدة
plaque-base

 substance plastique  عمركب الطب
à empreinte

succion  قرص ماص

 supérieur  علوي ، أعلى 

م ، مساندة ، مستند دع support 

à support dentaire  مدعوم باألسنان

support fixe  مستند ثابت

support libre  مستند طليق

دمستند مقي  support restreint

supra  )سابقة(فوق ، على 

جتاوز إطباقي ، جتاوز 
  عمودي

supraclusion

 supraclusion إطباق مغلق، عضة مغلقة 
incisive

 supraposition إطباقي جتاوز إطباقي ، ختطٍّ

 supra-structure d'un  عالية اجلهاز ذي الغرزة
implant

عالية اجلهاز السين ذي 
  الغرزة

supra-structure de la 
prothèse implantée

 surcharge  زيادة احلمل

 surcharge   إثقال أفقي 
horizontale

surcharge verticale   إثقال عمودي 

surélévation  رفع اإلطباق  de 
l'occlusion

surélever فتح العضة ، رفع اإلطباق l'occlusion

surface d'appui منطقة ساندة، منطقة داعمة

 surface couverte   يمنطقة املقر القاعد
par la base de 
prothèse



  
 
 
 

 surface occlusale    سطح اجلهاز السين اإلطباقي
par l'empreinte

 surface occlusale du   سطح إطباقي موازن
cote balançant

 surface occlusale du  سطح إطباقي عامل
cote travaillant

 surface occlusale du سطح اجلهاز السين اإلطباقي 
dentier

 surface de   منطقة اإلجهاد 
sustentation

 surface vestibulaire   سطح اجلهاز اخلدي
de la prothèse

surocclusion   جتاوز عمودي

دفق، جتاوز أفقي، بروز 
  األسنان العلوية 

  surplomb

surveyor     ماسحة، خمططة

-sus ) سابقة(فوق، أعلى، علوي 

 syndrome de   ناذر املفصل الصدغي الفكيت
l'articulation 
temporo-
mandibulaire 

syndrome de costen   تناذر كوسنت 

-système bucco     مجلة فموية فكية
pharngien

 système de levier  فعل العتلة ، تقلقل عتلي 

système masticateur  جهاز املضغ، مجلة ماضغة 

T 
ج  -بقع ،لطخةج  –بقعة 
  لطخ

 tache 

tacher    تبقع ، تلطخ

tailler   شذَّب، هذَّب

talon   مؤخرة، مؤخر

taquet d'appui  مستند، مقر، سناد 

taquet  lingual   سناد لساين 

taquet retentif   سناد مثبت

تقنية، طريقة العمل ،
  تقين أسلوب

  technique

 technique de mise en  طريقة الكسو املزدوج
revêtement avec 
noyau central

 technique de prise  طريقة الطبع 
d'empreinte

technologie dentaire  تقانة سنية

teindre  ع خ ، بقَّطَّلَ

teinte ع خ ، اصطباغ ، تبقُّتلطَّ

teinture  تلطيخ ، صبغ 

template   قالب جراحي فموي

 ténacité  متانة

 tension  ر ، إجهادوتت

 tension superficielle توتر سطح الطبقة الفاصلة
entre deux surfaces

 terminal  هنائي ، أخري 

tête du condyle  رأس اللقمة 

 thermoplastique  متلدن باحلرارة

 tige condylien de مزالج لقمي للقوس الوجهية
l'arc facial

tige de coulée  جمرى الصبيبة

 placer les tiges de   جماري الصبيبةثبت
coulée

 tige de coulée de la   جمرى املعدن املصهور
pièce

tige de paralleliseur  عمود التصميم

 tissu  نسيج ، بنية

tissu flasque  نسيج مترهل

نسيج مفرط التكون ، نسيج
  مفرط التشكل 

tissu hyperplastique

tissu lâche  سيج رهلن

 tissue mou  إبط حيدي ، كتف لثوي
présentant une partie 
en retrait

tissue osseux نسيج عظمي ، بنية عظمية

نسج الفم ، نج فمويةس tissues buccaux



  
 
 
 

عزم التدوير ، عزم اللي  torque 

ج  -حمرك خمربي، خمرطة
  خمارط

 tour d'atelier

تتبع م ،رس  trace 

trace extra-buccal    رسم خارج الفم

trace intra-buccal     رسم داخل الفم 

رسم باملرقم املسجل ، رسم 
  باألسلة الراقمة

   trace au moyen 
d'un style 
enregistreur

رم س  tracer 

 traceur  ج مراسم -خمططة، مرمسة 

ب، جذْ جر  traction 

 traitement   معاجلة تعويضية
prothetique

trajet articulaire   مسرى إطباقي

trajet condylien    ممر اللقمة 

 trajet condylien   ممر اللقمة اجلانيب
latéral

trajet de fermeture   ممر اإلغالق

 trajet mandibulaire  مسرى إطباقي حمدث
engendré

آفة رضية ، جرح رض ،  trauma 

إطباقي  رض   trauma occlusal

إطباقي  رض    trauma occluso-
articulaire

traumatique    رضي

حالة رضية ، حدوث  رض ،
  الرض

traumatisme

إطباقي رض   traumatisme 
occlusal

إطباقي رض    traumatisme 
occluso-articulaire

ناشئ حمدث للرض، راض ،
  عن الرض

traumatogène

 travail  عمل

travail de laboratoire عمل تقين ، عمل خمربي 

travail à la spatule  جط ، مزتلويق ، خلْ

 travaillé  مصنع

travailler à la spatule  لوق

triangle de bonwill  مثلث بونويل

triturant  إطباقي 

يمة حنكية لَح   tubercule palatin

 tubercule palatin  حليمة حنكية قاطعية 
retro-incisive

وسادة خلف األرحاء 
  السفلية 

tubérosité piriforme 
de la mâchoire 
inférieure

U 
ulcératif   قرحي ، مقرح

حتقر  ulcération

ulcération dentaire  قرحة سنية 

قرحة تعويضية، قرحة حمدثة
  باجلهاز السين

ulcération 
prothetique  

ية قرحة رض   ulcération 
traumatique 

ulcération decubital  قرحة االضطجاع

 ulcèrer  قرح

ulcère  ، قرحةتقرح

 ulcéreux  قرحي

-ulcero  )سابقة(قرحي 

وحيد اجلانب ، أحادي 
  اجلانب

 unilatéral

usure  لتآكُ

usure des dents  تآكل األسنان 

usure  تآكل طاحين  occlusale

Uvule  ج هلوات –هلاة

V 
valeur phonétique   قيمة صوتية 



  
 
 
 

 ventouse    حمجم مطاطي ، قمع ماص 

 vernis  فرنيش ، طالء
vernis laque فرنيش الشيالك ، طالء اللك

فرنيش السندراك ، طالء 
  السنروس

 vernis à la 
sandaraque

ب كَس    verser

vertical   عمودي

vestibulaire    شفهي ، شفوي ، خدي 

 vestibule de la   دهليز الفم
bouche

vestibule buccal    دهليز الفم 

vibrateur    ج مهاز –مهزة 

 vide  فراغ ، خواء 

 vieillissement   هرم األسنان
dentaire

vinyl   فينيل 

viscosité     لزوجة 

visqueux     ج لزِ

 vitallium  )يطة معدنية خل(فيتاليوم 
voie d'insertion    ممر إدخال اجلهاز السين 

 voile  قناع ، شراع 
voile de palais   شراع احلنك 

Volant de tour   دوالب املخرطة

 voute  قنطرة ، قبة
en voute     معقود ، مقبب ، حمدب 

  

  

voute du palais  شراع احلنك

voute palatine  حنك ، قبة احلنك

 vulcanisation  بركنة املطاط

 vulcanisation d'une  تصليب اجلهاز السين
prothèse

كَبراملطاط  ن  vulcaniser 
Z

zone  ج مناطق  –منطقة 

zone d'appui  منطقة السناد

 zone de  منطقة التقارب العنقي
convergence 
cervicale

 zone de  منطقة التقارب الطاحين
convergence 
occlusale

منطقة مغطاة بقاعدة اجلهاز
  السين

zone couverte par la 
base de prothèse

منطقة ختفيف الضغط ، 
  منطقة رفع الضغط 

zone de décharge

 zone de  منطقة السد احلنكي اخللفي
l'endiguement 
postérieur

zone neutre  منطقة معتدلة 

zone de pression   لضغط منطقة ا

املنطقة خلف الضرسية 
  الالمية 

zone retro-
hyoïdienne
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